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je velká návštěvnost. Jim oběma, ale i jejich spolupracovníkům, moc děkuji za to, jak se o choltickou kulturu starají
a také za jejich osobní přístup k návštěvníkům. Určitě stojí
za to se na některou akci přijít podívat. (Nejlépe na
všechny). Všichni, kdo mají čest i povinnost se starat o
městys, se snaží svoji práci dělat naplno. Ne vždy jde vše
tak rychle, jak bychom si přáli, ne každý občan se cítí spokojený, ale rozhodli jsme se tuto práci dělat místo své
vlastní práce, často na úkor své rodiny či přátel, a snažíme
se, opravdu se snažíme všem postupně vyhovět. Děkuji
všem, kteří to chápou a jsou trpěliví.
Přeji Vám všem pěkné jaro.
Mgr. Tomáš Bolek

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, v tomto čísle zpravodaje Vám
přinášíme informace z únorového zasedání zastupitelstva
a také další zprávy o životě v Cholticích, Ledci a Podhorkách.
Po několika letech bez sněhu jsme u nás měli sníh hned
několik týdnů. Neobešlo se to bez komplikací, příští rok
budeme mít o to více zkušeností s jeho úklidem. Rád bych
zde poděkoval všem občanům, kteří nám pomáhali odklízet sníh před svými domy. Moc si této pomoci vážíme.
Sníh nám nevadil k dokončení rekonstrukce WC na radnici. Máme zde oddělená WC pro zaměstnance a pro návštěvníky úřadu a knihovny. Už se za něj nestydíme.
Aspoň toto. A hned, jak předjarní sluníčko rozpustilo poslední sníh v oboře, začali naši zaměstnanci technických
služeb s úpravou veřejné zeleně v parku kolem zámku,
poté i v ulicích a na hřbitově. Na hřbitově jsme se rozhodli
nyní v březnu nahradit v urnové části staré túje novými a
to nižším kultivarem. Zvažujeme i vysázení buxusu, v každém případě stávající túje jsou již těžko udržovatelné, při
větším řezu se projevuje jejich špatná regenerační schopnost, na několika místech jsou proschlé a jejich šířka brání
průchodu mezi hroby. Novou výsadbu nenecháme přerůstat do takové výšky, jako nyní. Letos lze poprvé
napouštět vodu na hřbitově bez námahy. Máme elektrické čerpadlo.
V oboře také kácíme modříny. Plníme tak povinnost vyplývající z plánu péče a lesního hospodářského plánu. Kácení je v souladu s podmínkami ochrany přírody. Na uvolněná místa budeme vysazovat mladé buky a duby. Na počátku března jsme zahájili další etapu rekonstrukce chodníku v Nádražní ulici. Současně s novým chodníkem necháme vyměnit vodovodní uzávěry a instalovat chybějící
lampu veřejného osvětlení. Akce potrvá cca 1 měsíc, pak
by měla následovat rekonstrukce chodníku před Terezou.
Největší akce, a to stavba ulice U Obory začne 10. dubna.
Čekáme na stavební povolení, chystáme termín informativní schůzky s občany. Ano, konečně U Obory.
Zámecký tým pod vedením kastelána Lukáše Rychteckého
opět připravuje celou řadu akcí na zámku. Celou řadu akcí
pořádá také naše knihovnice Radka Zelenková. Příprava
stojí velké úsilí a tou největší odměnou pro organizátory

INFORMACE Z 1.
MĚSTYSE CHOLTICE

ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA

Zasedání se konalo v pondělí 27. 2. 2017 od 18.00 hodin v
hospůdce Na Hřišti v Cholticích. Zúčastnilo se ho 9 zastupitelů a 22 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 v roce 2016.
Kastelán choltického zámku Lukáš Rychtecký informoval o
činnosti v loňském roce. Zámek pořádal nespočet akcí přednášky, karneval, oblíbenou a hojně navštěvovanou
akci Za strašidly na choltický zámek. Ve spolupráci se spolkem Choltický deštník se pak konal další ročník
benefičního festivalu. Zámek celkově navštívilo 8 306 lidí.
Kastelán také zmínil opravy a rekonstrukce na zámku, neopomněl ani na údržbu místa kolem památníku sv. Antonína. Vznikl také obraz od Patricie Vachutkové, jež bude v
kapličce umístěn. Probíhá také inventura sbírkových předmětů a jejich řádné zaevidování. Starosta pak poukázal na
nutnost dořešit otázku mobiliáře v kaple sv. Romedia, k
jehož řešení prozatím římskokatolická církev nepřistupuje. Kastelán pak pozval přítomné na akce letošní sezony, která bude zahájena 1. 4. 2017 dětským karnevalem.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících a uskutečněných stavebních akcích.
Starosta shrnul již proběhlé stavební akce a seznámil
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přítomné s tím, co se připravuje. Byla dokončena rekonstrukce toalet na radnici. Ve středu 1.3. začaly práce na
rekonstrukci další části chodníku v ulici Nádražní. 10. 4. by
měly být zahájeny práce na stavbě komunikace v ulici U
Obory firmou Colas, jež nabídla nejnižší cenu. V letních
měsících dojde k rekonstrukci WC v MŠ Choltice a vzduchotechniky v kuchyni ZŠ.

smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu číslo IV-122014701/VB/1 název stavby: Choltice - knn - Koldinský.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo IV-122015457/VB/1 název stavby: Choltice - knn - Kabíček.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výpověď
smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 188/3 v k. ú.
Choltice uzavřenou s firmou Šaravec a Ruč, s. r. o. ke dni
28. 2. 2017. Z důvodu výhrad ze strany veřejnosti a kvůli
častému porušování ustanovení smlouvy (hluk, prašnost)
byla vypovězena výpůjčka části pozemku p. č. 188/3 - Jedousovský kravín.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě a
smlouvu o právu provést stavbu číslo IV-122015457/SIS/1 název stavby: Choltice - knn - Kabíček.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě a
smlouvu o právu provést stavbu číslo IV-122015457/SIS/03 název stavby: Choltice - knn - Kabíček.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p. č. 164/4 o výměře 29 m2 v k. ú. Choltice panu
L. P. za cenu 80 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů spojených s prodejem pozemku ve výši 3 962 Kč. Starosta seznámil přítomné se záměrem prodeje pozemku p. č.
164/4 v k. ú. Choltice - ul. B. Jelínka, o nějž projevil zájem
občan L. P. z důvodu dorovnání hranice pozemku.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo
2017/9900078091/VB Choltice Severní - STL - Hübl.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací s: LTC Choltice na částku
20 000 Kč, s SDH Choltice na částku 55 000 Kč, s TJ Slavoj
Choltice na částku 195 000 Kč, s TJ Slavoj Choltice na
částku 250 000 Kč, s Domovem pro seniory v Heřmanově
Městci na částku 8 000 Kč, Domovem u fontány v Přelouči na částku 8 000 Kč, s Centrem pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o. p. s. na částku 24
000 Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo usnesení č.
7/6/2016 ze dne 12. 12. 2016 a schválilo prodej pozemku
p. č. 767/40 o výměře 1000 m2 paní S. B. a panu Ing. J. P.
za cenu 800 Kč/m² s podmínkou, že kupující musí do
dvou let od prodeje zahájit stavbu. Jedná se o pozemek,
který v této lokalitě vlastní městys a dostal na něj žádost
o prodej od S. B. a Ing. J. P. Již dříve se zastupitelé dohodli,
že v této lokalitě se budou prodávat zasíťované pozemky
v ceně 800 Kč/m² - získané peníze za prodej pozemku č.
17 budou využity pro přípravu projektové dokumentace a
výstavbě inženýrských sítí v této lokalitě. Prodej pozemku
byl již žadatelům schválen v loňském roce, došlo však ke
změně výměry o 1 m2 a změně čísla pozemku v souvislosti
se zhotovením nového geometrického plánu. Původní
usnesení z 12. 12. 2016 musí být tak zrušeno.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2014351/VB/1 Choltice - knn - Slavíková.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo čerpání z
fondu oprav v roce 2016. Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 11/2016.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové
opatření č. 1/2017. Starosta seznámil s rozpočtovým
opatřením č. 1/2017 a zdůraznil nejdůležitější položky,
mezi něž patří například příspěvek TJ Slavoji Choltice na
projekt pro rekonstrukci kabin. Na dotaz, zda je v rozpočtovém opatření počítáno s financemi na opravu domu s
chráněnými byty čp. 260 (okna, plíseň), starosta odpověděl, že zatím nikoliv.
David Minařík vysvětlil nutnost pořízení navijáku pro výjezdovou jednotku hasičů. Na otázku ohledně plánovaného přemístění hasičské zbrojnice do areálu jedousov-

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IV-122014539/VB/1 Choltice Nádražní - knn - Krtička.
Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo usnesení č.
17/5/2016 a schválilo smlouvu o uzavření budoucí
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ského kravína starosta odpověděl, že s přesunem zbrojnice se již nepočítá. Na rekonstrukci stávajících prostor se
zastupitelé dohodli s hasiči. Důvodem je také větší pravděpodobnost získání dotace na rekonstrukci než na výstavbu nové zbrojnice. David Minařík dodal, že jedousovský kravín také není pro hasičskou zbrojnici tak výhodný z
hlediska strategické polohy.

ČR. K připomínce ohledně porušování vyhlášky každou sobotu při diskotékách starosta uvedl, že je možné, v případě nutnosti, zavolat policii, akce se však koná v uzavřeném prostoru.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zápis do
obecní kroniky za rok 2014. Starosta seznámil přítomné
se zápisem do kroniky za rok 2014, který vypracovala kronikářka Ing. Marie Fižová.

Zastupitelstvo městyse Choltice schvaluje Strategický
plán rozvoje městyse Choltice na roky 2017 - 2022.
Na dotaz ohledně rekonstrukce památníku obětem I. světové války na hřbitově, starosta odpověděl, že v současné
době nebude realizována možnost výstavby nového památníku, ale pouze jeho rekonstrukce. Lukáš Rychtecký v
té souvislosti zmínil výročí v roce 2018, kdy plánuje výstavy v zámeckých prostorách. Ing. Málek zmínil také další
památný hrob ruským vojákům na hřbitově.
Na dotaz, zda jsou v plánu řešeny nevyhovující prostory
klubovny v DCHB čp. 260 starosta odpověděl, že podpora
spolkového života je ve strategickém plánu zmíněna.
Ing. Málek poukázal na skutečnost, že nádraží Choltice
stále leží na katastru území obce Svinčany. Starosta však
uvedl, že při zahájení pozemkových úprav žádal obec Svinčany o území nádraží, ale Svinčany to nakonec odmítly.
Rovněž bylo jednáno s Jedousovem, ale v tomto případě
to neschválil Státní pozemkový úřad a odkázal řešení až
po skončení pozemkových úprav.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu
kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva.
Předseda kontrolního výboru Ing. Jan Málek přednesl
zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání
zastupitelstva.
Starosta informoval o následujícím dění v městysi:
- probíhá těžba modřínů v choltické oboře, Ing. Koláčná (zahradnice) doplnila informace o těžbě porostů v prostoru zámku
- rodina těžce zraněného občana, který uklouzl na
chodníku dne 23. 12. 2016, žádá městys Choltice
o odškodné. Řeší to pojišťovna. Starosta v této
souvislosti poskytl informace o údržbě chodníků
a komunikaci v zimním období.
- v letních měsících bude MŠ uzavřena z důvodu
rekonstrukce sociálního zařízení. Děti budou
moci docházet do školky na Valech. Z bezpečnostních důvodů nelze zajistit pobyt dětí v prostorách základní školy. David Minařík vyjádřil nespokojenost s uzavřením školky na tak dlouhé období, zeptá se ředitelky, zda by nebylo možné
umístit děti i do jiných školek v okolí.
- městys nebude pravděpodobně zaměstnávat letos občany na VPP, je velmi nízká nezaměstnanost a na ÚP jsou v podstatě jen uchazeči nejevící
zájem o práci.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu.
Starosta seznámil přítomné s Obecně závaznou vyhláškou
č. 1/2017 o nočním klidu, v níž je stanoven noční klid od
22 hodin do 6 hodin ráno. Zároveň jsou povoleny tyto výjimky:
31. 12. - 1. 1. - není stanoven noční klid
13. 5. - doba nočního klidu zkrácena na období od 00.00
do 6.00 (firemní akce)
17. 6. - doba nočního klidu zkrácena na období od 00.00
do 6.00 (ukončení fotbalové sezony)
30. 6. - doba nočního klidu zkrácena na období od 03.00
do 6.00 (noční útoky)
26. 8. - doba nočního klidu zkrácena na období od 23.00
do 6.00 (Pivní slavnosti)

Starosta předal slovo místostarostovi a předsedovi komise pro stížnosti Mgr. Janu Pavlíkovi k přednesení stížností, které byly v uplynulém období adresovány zastupitelstvu městyse a s návrhy odpovědí. Všechny stížnosti
adresoval zastupitelstvu Jan Káňa či Julie Křenová.

Na dotaz možnosti žádat o další výjimku starosta odpověděl, že je možné schvalovat na každém zasedání zastupitelstva, nutností je však počítat s tím, že vyhláška vždy
musí projít schválením odboru dozoru Ministerstva vnitra

Zastupitelstvo městyse Choltice neshledalo důvod své
usnesení č. 4/5/2016 ze dne 26. 9. 2016 měnit. V odvolání ze dne 10. 9. 2016 pod č. j. 1635/2016 se paní Julie
Křenová odvolává proti nepovolení instalace digestoře
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s přímým odtahem mimo byt č. 25. 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 a neshledává důvod své usnesení měnit.

do kompetence Měst. Úř. Přelouč, ale neřeší ji nájemník
objektu, ale majitel (majetek městyse Choltice)“.
Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo protest čj.
15/2017 podaný panem Janem Káňou, bytem Pardubická 260, Choltice, dne 25. 1. 2017 a konstatovalo, že
záležitost byla projednána jak na osobním jednání komise pro stížnosti s panem Káňou dne 24. 10. 2016, tak
na zasedání zastupitelstva dne 12. 12. 2016, a proto protest pana Káni odmítá. V dopise z 25. 1. 2017 č. j.
156/2017 pan Káňa protestuje proti sdělení zastupitelstva, že ta to 'kauza' byla vypořádána na osobním setkání
'komise pro stížnosti'. Opak je podle něj pravdou.

Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo žádost čj.
2097/2016 podanou panem Janem Káňou, bytem Pardubická 260, Choltice, dne 28. 12. 2016 a konstatovalo, že
byla zřízena tříčlenná pracovní skupina, která provedla
ve dnech 31. 1. 2017 a 1. 2. 2017 kontrolu 15 nájemních
bytů v DPS Pardubická čp. 160 a 36 bytů v DCHB Pardubická čp. 260. V žádosti z 28. 12. 2016 č. j. 2097/2016 pak
J. Káňa žádá zastupitelstvo, aby zvážilo jeho návrh, aby
obec vytvořila komisi a po 10 letech od kolaudace provedla prohlídku všech 39 bytů v DCHB a zjistila skutečný
stav.

Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo odvolání čj.
157/2017 podané panem Janem Káňou, bytem Pardubická 260, Choltice dne 25. 1. 2017 a konstatovalo, že žádost byla řešena na veřejném zasedání dne 12. 12. 2016
- viz usnesení č. 23/6/2016. Protože zastupitelstvo městyse neshledalo důvod ke změně svého stanoviska, odvolání se zamítá. Jde o odvolání pana Jana Káni z 25. 1.
2017 č. j. 157/2017 - „Odvolávám se proti jednohlasnému
rozhodnutí komise žádosti o zřízení veřejného kopírování
dokladů a žádostí – nevyhovět.“

Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo obsah dopisu podaného paní Julií Křenovou, bytem Pardubická
260, Choltice, dne 28. 12. 2016 čj. 2098/2016 a konstatovalo, že byl zajištěn odborný posudek na stanovení důvodu výskytu plísní. Problém se bude řešit v souladu se
zjištěními uvedenými v posudku. Paní Křenová si v dopise
psaném p. Káňou z 28. 12. 2016 č. j. 2098/2016 stěžuje na
neřešení výskytu plísní v bytě č. 25 domu č. 260.

Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo žádost čj.
231/2017 podanou paní Julii Křenovou, bytem Pardubická 260, Choltice dne 8. 2. 2017. Žádosti se nevyhovuje
z důvodu nepředložení dokladů o zvýšených nákladech
na údržbu bytu spojených s výskytem plísní. V žádosti
psané panem Káňou z 8. 2. 2017 č. j. 231/2017 žádá paní
Julie Křenová slevu dvacet pět procent z částky, kterou
platí za pronájem bytu č. 25, DCHB čp. 260.

Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo žádost z 1. 1.
2017 čj. 7/2017 podanou panem Janem Káňou, bytem
Pardubická 260, Choltice dne 4. 1. 2017 ve věci řešení
zvýšení nájmu v DCHB a konstatovalo, že nájemné v DPS
čp. 160 i v DCHB čp. 260 se řeší a bude upraveno.

Zastupitelstvo městyse Choltice konstatovalo, že slečna
Fižová není zástupce obce a zastupitelstvo tudíž nemůže
tuto záležitost řešit. Při kontrole funkčnosti brány bylo
zjištěno, že se dá otevřít, zavřít i zamknout. Úklid provádí
pravidelně pověřený pracovník v přiměřeném rozsahu a
četnosti.
Jde o stížnost pana Jana Káni z 6. 2. 2017 č. j. 232/2017:
„1. Stěžuji si na nečinnost zástupce obce slečny Fižové,
která nereagovala na moji stížnost ohledně úklidu vjezdové brány uzavírající vjezd do dvora. Při sněžení je nutno
tuto bránu očistit od sněhu – jinak zledovatí, zamrznou
kolečka a zmrazky vykolejí bránu a nedá se ani otevřít, ani
zavřít, natož zamknout. Žádám okamžité řešení. V souvislosti s okolím domu upozorňuji na špatný úklid sněhu –
úzké uličky, parkovací plochy ani nádvoří se neuklízí. Též
úklid po 7. hod. ranní je pozdě!“

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí odpověď vedoucího stavebního řádu KrÚ Parduického kraje
ze dne 5. 1. 2017.
Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo žádost čj.
155/2017 podanou panem Janem Káňou, bytem Pardubická 260, Choltice, dne 25. 1. 2017 a konstatovalo, že se
ze strany zastupitelstva nejedná o mylnou informaci.
Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší řeší
obtěžování kouřem z komína obec s rozšířenou působností, na kterou se obrací stěžovatel. V žádosti z 25. 1.
2017 č. j. 155/2017 žádá pan Káňa omluvu za mylnou informaci, že řešení nájemníka (mne) – obtěžování kouřem
(nejen z protějšího domu, ale i dalších nemovitostí v blízkosti DCHB 260. Pravda je, že tato 'kauza' opravdu spadá
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„2. Přetrvává znečišťování chodníku trusem ptáků.“

oplocení a dlažby (100). Celkem je připraveno na
opravy a investice 6 270 tis. Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice konstatovalo, že se nejedná o parkoviště, ale o šest zpevněných míst pro stání
vozidel obyvatel domu a tudíž není třeba provozní řád
parkoviště. Na chodbě DCHB čp. 260 není vyvěšen parkovací řád, ale parkovací plán pro určení míst k parkování vozidel obyvatel domu na těchto 6 místech.
Reakce na stížnost J. Káni: „Chybí provozní řád parkoviště
ve dvoře (uzamykání brány, branky atd.). Též parkovací
řád vyvěšený na chodbě odporuje zákonům České republiky.“

PROJEKTOVÉ PRÁCE
V letošním roce připravujeme projektové dokumentace na tyto akce: rekonstrukce chodníků od náměstí sv.
Trojice do Nádražní ulice, rekonstrukce WC na zámku (pro
velký sál), rekonstrukce hasičské zbrojnice
Podrobnější přehled připravovaných stavebních akcí
najdete na www.choltice.cz – správa majetku – stavební akce.
POZVÁNKA NA ZÁMEK

Zastupitelstvo městyse Choltice konstatuje, že se nejedná o dopravní značku dle zákona č. 361/2000 Sb., a
příslušných vyhlášek, ale o informační ceduli, která plně
dostačuje k informování cizích řidičů, aby nevjížděli do
areálu DCHB a městys Choltice, jako vlastník DCHB, má
právo určit formu takové informační cedule.
Reakce na tuto stížnost J. Káni: „Značka zákaz vjezdu do
dvora je amatérský pokus nebo vtip, odporuje ČSN …..“

Dne 1.4.2017 pořádá Městys Choltice a Zámek Choltice
tradiční dětský karneval, který je zároveň zahájením sezóny na zámku.
Oblíbená akce se bude konat od 14 do 17 hodin na zámeckém nádvoří.
Tento rok se kromě tradiční přehlídky masek, diskotéky a
soutěží pro děti můžete těšit také na ručně poháněný kolotoč a bublinovou show, která začne ve 14:30. Chybět nebude ani občerstvení. Karneval se bude konat za každého
počasí, nebude-li nám počasí přát, bude přesunut do zámeckého sálu. Vy i Vaše děti jste srdečně zváni, těšíme se
na vás.

Zastupitelstvo městyse Choltice konstatovalo, že přechody se budou řešit v souvislosti s projednáváním zpracovávané projektové dokumentace na výstavbu chodníku z náměstí Sv. Trojice do ulice Nádražní.
Jde o reakci na stížnost J. Káni ve znění: „Žádám, aby byli
obyvatelé městyse seznámeni, jak se budou řešit nezákonné přechody v obci.“

Nejbližší akce na zámku:
1.4. Dětský karneval
30.4. Staročeské pálení čarodějnic
13.5. 6. ročník festivalu: Dětské sbory zpívají s choltickým
vodníkem
3.6. Dětský den v choltické oboře
10.6. Řemeslné Choltice
17.6. 14. ročník festivalu chrámových a komorních sborů

Zastupitelstvo městyse Choltice pověřilo starostu a místostarostu městyse zapracovat tato usnesení a konstatování zastupitelstva městyse do dopisů a odeslat je panu
Janu Káňovi a paní Julii Křenové do 8. 3. 2017.
Jan Káňa poté na zasedání zastupitelstva vyjádřil svůj nesouhlas s postupem členů zastupitelstva, do diskuse se
následně zapojili přítomní občané, kteří vyjadřovali nevoli
s vystoupením J. Káni.

Na léto připravujeme několik akcí pro děti, kterými nás
bude provázet hejkal Stydlín.
Kastelán Lukáš Rychtecký

FINANČNÍ PLÁN OPRAV A INVESTIC NA ROK 2017

JAK ZAČAL NOVÝ ROK V KNIHOVNĚ…

Pro letošní rok máme v plánu tyto opravy: chodník Nádražní, vč. vjezdů – II. etapa (200), chodník u Terezy (100),
povrch MK U Obory (2 500), ostatní opravy chodníků a MK
(200), ZŠ - vzduchotechnika a osvětlení v kuchyni (1 200),
MŠ - rekonstrukce WC (500), ČOV – nové provzdušňování
(110), dešťová kanalizace – U Kvartýru (100), zámek – rekonstrukce střešní krytiny nad expozicí (700), zámek - 2 ks
arkádových oken (160), stání na tříděný odpad – 2x

V lednu jsme se společně znovu setkali s Mgr. Karlou
Jarou a tentokrát si vyslechli přednášku na téma Pověsti Pardubického kraje. Dnes už všichni víme, jak to
bylo se znakem Pardubic. Příjemné prostředí našeho
renesančního zámku provonil, jak jinak, perník. Tentokrát jako bábovka.
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Leden také rozhodl o konečném pořadí účastníků celoroční čtenářské hry pro děti Lovci perel. Uspořádali
jsme morionský trh a 10 nejlepších čtenářů se vypravilo
na malý výlet do Krajské knihovny v Pardubicích. S Mgr.
Jitkou Kyclovou jsme se podívali do všech zákoutí knihovny, prošli si všechna oddělení a nakonec jsme s
dětmi objevili i původní oblázkovou dlažbu z 16. stol.,
kde pro nás byl připraven poklad. Pro naše čtenáře byla
také připravena lekce čtenářské gramotnosti, tak nějak
lednově, Pardubické pověsti. Sladká tečka nás čekala v
cukrárně. Zájemcům o nový ročník Lovců perel oznamujeme, že znovu začínáme již od března.

mléka se musí udělat hustá hmota. Servírujeme teplé
až horké.
Pozvánky na další jarní akce knihovny:
25.3. zájezd do Prahy na muzikál Adéla ještě nevečeřela
31.3. Noc s Andersenem, letos Staré pověsti české
14. – 16.4. jarní výstava v renesančním zámku čp. 5 na
téma ŠITÁ MÓDA se sobotní módní přehlídkou
21.4. čtení tatínků na 1. stupni ZŠ Choltice

Za Knihovnu městyse Choltice R. Zelenková
UKLIĎME ČESKO – 9.4.2017

V únoru knihovna uspořádala nejprve cestovatelskou
přednášku RNDr. Vladimíra Lemberka Rumunské Karpaty – cesty časem. Velká návštěvnost byla zčásti způsobena zájmem Trilobitu o tuto destinaci. Rádi bychom
v příštím roce vyrazili na putování právě do Rumunských Karpat. Kulinářsky jsme nezapomněli na slíbené
rumunské speciality a připravili plněné šátečky a tvarohové kobližky.

Liga lesní moudrosti – kmen Trilobit, Mateřská škola
Choltice a Základní škola Choltice se letos znovu zapojili
do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Zveme Vás
všechny na společný úklid Choltic.
Sraz je v 8:30 na nádvoří zámku. Po skončení si opečeme na školkové zahradě buřty. Děkujeme Všem za
pomoc.

Týden na to jsme se společně s Indkou Nishou pustili
do indického vaření. Přes dvacet účastníků se snažilo
také s velkou pomocí Ing. Petry Ferjenčíkové (která
byla spolupořadatelem celé akce) porozumět receptům v angličtině a také si vaření vyzkoušet. Společně
jsme uvařili cizrnové kari Chick Pea Curry (recept najdete na http://www.seriouseats.com/recipes/2016/04/channa-masala-recipe.html), Jeera Rice
(http://www.vegrecipesofindia.com/jeera-rice-recipecumin-rice/),

Za LLM – kmen Trilobit Radka Zelenková
ROZPIS JARNÍCH UTKÁNÍ TJ SLAVOJ Choltice A a B

ALOO MATAR CURRY
(http://www.vegrecipesofindia.com/dry-aloo-matarrecipe/), placky Chapati a dezert Garaj Ka Halva. Tento
recept Vám přinášíme k vyzkoušení.
Dezert Garaj Ka Halva
INGREDIENCE: 2 šálky nastrouhané mrkve, 1/3 z celého másla – nejlépe přepuštěné máslo – najdete také
pod názvem GHÍ, 1 dcl mléka, 4 lžíce cukru, 1 lžíce pokrájených rozinek, 1 lžíce pokrájených oříšků kešu, 1
lžíce pokrájených mandlí, ½ lžíce kardamomu

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, email: vendula.fizova@gmail.com) či starostu Mgr. Tomáše Bolka (starosta@choltice.cz).

POSTUP: Na másle podusíme za stálého míchání 4-5
minut nastrouhanou mrkev. Pak přidáme horké mléko,
cukr a stále mícháme. Přidáme rozinky, mandle, kešu a
mletý kardamom a další minutku mícháme. Z mrkve a
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