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zprávu o činnosti Základní školy Choltice ve školním roce
2016/2017. Uvedla, že ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo základní školu 257 žáků ve 13 třídách, ve školním
roce 2017/2018 pak školu navštěvuje 274 žáků ve stejném
počtu tříd. Zápisu do 1. třídy se zúčastnilo 46 dětí, z toho
6 dětí dostalo odklad a pro 40 dětí byly vytvořeny 2 první
třídy. Dále paní ředitelka stručně zhodnotila vzdělávání
učitelů a školní inspekce i další kontroly. Zmínila také výcvik v plavání, který byl od tohoto roku povinný. Dále poskytla informace o personálních změnách jak v učitelském
sboru, tak v obslužném personálu. Vyzdvihla rekonstrukci
školní kuchyně, kde byla vyměněna vzduchotechnika a
osvětlení, dále byl vybudován bezbariérový přístup do budovy a provedeny další opravy.

Vážení spoluobčané,
v posledním čísle letošního zpravodaje Vám přinášíme informace z prosincového zasedání zastupitelstva, včetně
komentářů k projednávaným bodům a další informace z
Choltic, Ledce, Pohorek či ze základní a mateřské školy.
Rozhodl jsem se, že letos nebudu svůj poslední úvodník
zatěžovat výčtem, co všechno máme na příští rok připravené, co nás čeká a nemine. To vše jsme uvedli dosti podrobně v dalších částech našeho zpravodaje.
Já zde jen poděkuji a popřeji. Všem, kteří to myslí s Cholticemi dobře, jsou ochotní pro ně něco udělat, obětovat
svůj čas, všem ze srdce děkuji. Vaší pomoci se velmi vážím.
Přeji Vám všem pohodové svátky a v novém roce hodně
zdraví a radosti ze života.

Zprávu doplnil starosta o informaci ohledně financí – městys do školy investoval téměř 3,7 mil. Kč, z toho byl příspěvek na provoz ve výši 1,896 mil. Kč a 1,7 mil. Kč bylo investováno do rekonstrukce školní kuchyně, 38 tis. Kč do vybudování dřevěné dělící stěny, díky níž mohla vzniknout
nová studovna, což umožnilo zachování herní místnosti
pro stolní tenis. Dále byla provedena výměna čerpadla v
kotelně za 48 tis. Kč.

Tomáš Bolek

Starosta informoval, že byli zvoleni noví členové do školské rady a školská rada je kompletní. Za zřizovatele byly již
25. 9. 2017 schváleny Patricie Vachutková a Mgr. Olga
Havlíková. Za zákonné zástupce nezletilých žáků byly zvoleny Jana Zárubová a Eva Kolářová, za pedagogické pracovníky byly zvoleny Mgr. Iva Benešová a Mgr. Eva Nevečeřalová. Nová školská rada bude svoji činnost vykonávat
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020.
INFORMACE ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Starosta poděkoval paní ředitelce za výbornou spolupráci,
zmínil, že se účastní všech větších školních akcí, paní ředitelka jej pravidelně informuje o dění ve škole. Spolupráci
s ředitelkou považuje za příkladnou. Popřál jí i všem pracovníkům školy pěkné svátky a hodně úspěchů v novém
roce. Výroční zpráva ZŠ Choltice za školní rok 2016/2017
je umístěna na webových stránkách školy.

Zasedání se konalo v pondělí 11. 12. 2017 od 18.00 hodin
v Zámecké restauraci v Cholticích. Zúčastnilo se ho 10
členů zastupitelstva a 4 občané. Jako hosté vystoupily
Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka ZŠ Choltice, a Eva Nevolová, ředitelka MŠ Choltice. Na programu bylo 27 bodů,
všechny byly projednány a schváleny. Zasedání skončilo
ve 21.30.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace ředitelky školy o činnosti MŠ Choltice v roce 2017.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Výroční zprávu
ZŠ Choltice za školní rok 2016-2017. Starosta přivítal ředitelku ZŠ Mgr. Ivu Sedláčkovou, která následně přednesla
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vypracováno nové znění ZL, do kterého byly zahrnuty dodatky, ustanovení o výpůjčce nemovitostí, a ustanovení
upravující přijetí darů a přijímání dotací.

Starosta přivítal ředitelku mateřské školy Evu Nevolovou.
Ve své zprávě se paní ředitelka zaměřila na změny personální (výměna kuchařky, střídání učitelského personálu) a
poděkovala zastupitelstvu za rekonstrukci WC pro 1. a 2.
oddělení a za znovujmenování do funkce ředitelky na další
šestileté funkční období. Informovala dále přítomné o plánech rekonstrukce ložnice v roce 2018 a o dokončení výměny osvětlení. O činnosti mateřské školy je veřejnost
průběžně informována na webových stránkách mateřské
školy.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o společném školském obvodu
ZŠ Choltice, okres Pardubice. Starosta seznámil s důvody
přijetí OZV a s jejími body. ZŠ Choltice navštěvují děti z
Choltic, Ledce a dalších 17 obcí. Obce, které nejsou zřizovatelem školy, mají povinnost zajistit pro své děti povinnou školní docházku v jiné obci, která školu má. Městys
tuto možnost nabídl okolním obcím a pomohl jim s legislativním procesem vytvoření společného školského obvodu pro ZŠ Choltice. Na základě uzavřených dohod mezi
městysem Choltice a 11 okolnímu obcemi: Bezděkov,
Chrtníky, Jedousov, Jeníkovice, Poběžovice u Přelouče,
Sovolusky, Svinčany, Svojšice, Turkovice a Veselí o vytvoření společného školského obvodu základní školy je území
městyse Choltice částí školského obvodu Základní školy
Choltice, okres Pardubice, se sídlem Lipoltická 245, 533 61
Choltice, zřízené městysem Choltice. Posledním krokem v
tomto procesu je přijetí OZV o společném školském obvodu. Společný školský obvod tvoří 11 okolních obcí spolu
s městysem.

Starosta doplnil, že v o letních prázdninách proběhla rekonstrukce WC za 0,5 mil. Kč. Starosta poděkoval paní ředitelce za výbornou spolupráci, zmínil, že i zde se účastní
všech větších školních akcí, paní ředitelka jej pravidelně
informuje o dění ve škole. Spolupráci s ředitelkou považuje též za příkladnou. Poděkoval paní ředitelce za bezvadnou spolupráci, popřál jí i všem pracovníkům školy
pěkné svátky a hodně úspěchů v novém roce.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výpůjčku části
školní budovy v ul. Lipoltická čp. 245 v rozsahu odpovídajícím 85 % celku a vyznačeném na plánku budovy, stojícím na pozemku p.č. st. 321 a školního pozemku p.č.
758/26 v k.ú. Choltice, Základní škole Choltice, okres Pardubice a Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výpůjčku části školní budovy v ul. Lipoltická čp. 245 v rozsahu odpovídajícím 15 % celku a vyznačeném na plánku
budovy, stojícím na pozemku p.č. st. 321 a školního pozemku p.č. 758/27 v k.ú. Choltice, Mateřské škole Choltice, okres Pardubice. Starosta zdůvodnil změnu v majetkových vztazích se ZŠ a MŠ. Pro naplnění zákonných ustanovení v účetnictví a dalších normách, kdy školy hospodařily s finančními prostředky na opravu budovy a nebyly jejími vlastníky, přistoupilo zastupitelstvo k narovnání tohoto stavu a školní budovu v ulici Lipoltická čp. 245
smlouvou o výpůjčce předalo do správy obou institucím v
rozsahu stanoveném ve smlouvě o výpůjčce, tj. pro ZŠ
85% budovy a MŠ 15% budovy. Poměr vychází z dohodnutého rozsahu využívání budovy. Školy dostávají do výpůjčky i pozemky, které využívají jako školní zahrady či
dvůr. Záměr vypůjčit nemovitosti byl řádně zveřejněn od
24. 11. 2017 do 11. 12. 2017 a nebylo k němu vzneseno
žádných připomínek.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo navýšení počtu
zaměstnanců zařazených do úřadu městyse o jednoho
zaměstnance a schválilo zřízení nového pracovního
místa pracovník/ce hospodářské správy, pokladník/í na
úřadu městyse. Starosta seznámil zastupitele s návrhem
zvýšení počtu zaměstnanců úřadu o 1 administrativního
pracovníka z důvodu nárůstu agendy, např. stavební úřad
(nárůst agendy v souvislosti s digitalizací katastru-spousta
reklamací a nesouladů, množí se stížnosti na stavby sousedů a odvolání, zvyšují se nároky na archivování atd.); navyšuje se administrativa i v evidenci obyvatel, evidence
odpadů, změny trvalého bydliště, vymáhání poplatků až
do exekucí, nárůst matriční agendy, ověřování podpisů,
kopií, výpisy z Czech Point, duplikáty matričních dokladů,
spisová služba; narůstá účetní agenda, hotovostní operace, věcná břemena, evidence ohlašovacích povinností,
archivování + skartace atd. Dále starosta informoval, že
obdržel výpověď paní Jany Koláčné (matrika, podatelna,
spisová služba a další) s výpovědní dobou 2 měsíce, tj. do
konce prosince. Důvodem je časově náročná péče o syna.
Místo jednoho výběrového řízení musela být vypsána výběrová řízení dvě a pracovní náplně jednotlivých úředníků, tedy jejich agendy, byly přepracovány. Dne 16. 11.
2017 se konala obě výběrová řízení pohovorem s uchazečkami. První na pozici referentka majetkové správy, matrikářka, na které se přihlásily 3 uchazečky a druhé na nově

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo nové znění zřizovací listiny pro Základní školu Choltice, okres Pardubice a nové znění zřizovací listiny pro Mateřskou školu
Choltice, okres Pardubice. Starosta zdůvodnil důvody vedoucí k úpravě zřizovacích listin (dále ZL). Původní ZL jsou
z roku 2009 a u ZŠ jsou doplňovány dvěma dodatky. Bylo
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Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu provést stavbu č. IV-12-2016191/SOBS/VB/1.
Jedná se o elektro přípojku v prostoru na Hlásku pro 5
vlastníků soukromých pozemků v délce cca 150 m. Náklady na stavbu ponese ČEZ a vlastníci pozemků.

zřizované místo pracovnice hospodářské správy, pokladní, na které se přihlásilo 5 uchazeček. Jedna uchazečka se přihlásila na obě výběrová řízení. Rozhodnutí o
výběrových řízeních bylo stanoveno na den 20. 11. 2017.
V tento den byla starostovi doručena žádost současné
účetní Ireny Rulíkové o přeložení na jiné pracovní místo z
důvodu náročné péče o rodinného příslušníka. Z toho důvodu bylo výběrové řízení na pozici pracovnice hospodářské správy, pokladní zrušeno. Nově vzniklé pracovní místo
pokladní obsadí současná paní účetní a bylo vypsáno nové
výběrové řízení na pozici, kterou zastávala stávající účetní,
nově finanční referent. I na této pozici dojde k úpravě
agendy. Na pozici referentka majetkové správy, matrikářka byla komisí doporučena Ing. Jana Pajerová, která
byla přijata a nastoupí po Novém roce. Na pozici finanční
referentka se přihlásila jedna uchazečka, která splnila výběrové podmínky a byla komisí 11.12.2017 doporučena k
přijetí. Na úřad nastoupí po Novém roce Ing. Jana Bartáková.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo uznání vlastnického práva pana V.V. k pozemku p. č. 599 o výměře
65 m2 v obci Choltice a k. ú. Ledec, společným souhlasným prohlášením. Starosta informoval, že se na městys
obrátil Státní pozemkový úřad se zjištěním, které provedl
Katastrální úřad. V roce 2015 městys prodal pozemek p.č.
201/13 v k.ú. Ledec (nově p.č. 599) panu V.V. Vše řádně
proběhlo. Nyní po skončení pozemkových úprav se zjistilo, že došlo k přepsání vlastnictví na nového vlastníka,
ale je rovněž jako vlastník uveden městys Choltice. Situaci
lze vyřešit souhlasným prohlášením o tom, že vlastníkem
je pan V.V.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo pacht zemědělských pozemků uvedených v příloze zveřejněného záměru o propachtování společnosti Agro Choltice, s. r. o.
za cenu 5 100 Kč za hektar a rok na dobu neurčitou. Provedenou pozemkovou úpravou zanikly i smlouvy o pronájmu zemědělské půdy a městys proto musel vypsat nové
výběrové řízení na pronájem zemědělské půdy – přihlásily
se dvě společnosti, a to Liponova, a. s. Lipoltice, která nabídla 5 000 Kč/ha a Agro Choltice, s. r. o., která nabídla 5
100 Kč/ha - komise proto doporučila uzavřít pacht zemědělských pozemků této společnosti. Výběrové řízení proběhlo v pondělí 11. 12. 2017 od 16:00. Členové komise:
Bolek, Pavlík, Horáčková, Augustinová a M. Fižová. Záměr
propachtování byl zveřejněn od 24. 11. 2017 do 11. 12.
2017.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o uskutečněných stavebních akcích a údržbě městyse. Starosta podal přítomným informaci o uskutečněných stavebních akcích:
- vybavení ulice U Obory lavičkami a herními prvky (pingpongový stůl)
- vybudování nové dešťové a splaškové kanalizace U Kvartýru v délce cca 150 m
- výměna 2 ks arkádových oken u budovy zámku
- modernizace zabezpečení muzea, kaple a dalších prostor
zámku
- opravena fasáda zdravotního střediska z prostoru dvora
firmy ALIN

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p.č. 1841 o výměře 819 m2 v k.ú. Choltice panu
M.M. za cenu 40 Kč/m2 plus režijní náklady související s
prodejem pozemku. Jedná se o polní pozemek u Podhorek o výměře 819 m2, o který požádal pan M.M., který
vlastní část sousedních pozemků. Záměr prodeje pozemku byl řádně zveřejněn na ÚD od 25. 11. 2017 do 11.
12. 2017 a kromě prvotního žadatele se ještě přihlásila
společnost TAGPEL s.r.o. (pan P.), která nabídla cenu
21,80 Kč/m2. Prvotní zájemce pan M.M. nabídl cenu 40
Kč/m2.

Dále starosta městyse informoval o projektech, které se
připravují či jsou již téměř dokončeny:
- projektová dokumentace na přestavbu hasičské zbrojnice
- příprava projektové dokumentace na rekonstrukci WC
na zámku
- projektová dokumentace pro rekonstrukci kabin Slavoje
- projektová dokumentace na chodník od náměstí sv. Trojice do ulice Nádražní
- projektová dokumentace pro úpravu 2 nových přechodů
pro chodce

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p. č. 427 o výměře 2 m2 v k. ú. Choltice paní I.V.
za cenu 100 Kč/m2 plus režijní náklady související s pro-

- projektová dokumentace pro rekonstrukci celého prostoru před základní školou
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dejem pozemku. Část jejího domu leží na obecním pozemku p. č. 427 o výměře 2 m2. Záměr prodeje byl zveřejněn od 25. 11. 2017 do 11. 12. 2017 a nebylo proti němu
přijato žádných připomínek.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo podle § 99
odst. 2 a § 102 odst. 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pověření starosty k provádění rozpočtových opatření schváleného rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2017 v
období od 12. prosince 2017 do 31. prosince 2017 v neomezené výši s tím, že si zastupitelstvo vyhrazuje schválení těchto rozpočtových opatření na svém prvním zasedání v roce 2018. Zastupitelé pověřili starostu k provádění
případných rozpočtových opatření pro rok 2017 v období
od 12. prosince do 31. prosince 2017 v neomezené výši.
Jedná se o nutnost úpravy rozpočtu v nutných případech
s ohledem na roční uzávěrku, která je stanovena na 22. 1.
2018 a do té doby nebude zasedání zastupitelstva. Případná rozpočtová opatření, která by musel starosta učinit, budou schváleny na dalším řádném zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dodatek č. 1 k
nájemní smlouvě na komerční prostory zámku Choltice s
nájemcem Milanem Tomáškem. Starosta informoval, že
v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí WC pro zámecký sál se také řeší závazek nájemce uvedený v nájemní
smlouvě. Podle nájemní smlouvy investice do pronajímaných prosto hradí městys a nájemce hradí nájemné, s jedinou výjimkou, a to je modernizace vzduchotechniky v
kuchyni Zámecké restaurace, kterou má realizovat nájemce do 31. 12. 2017 v dojednané výši 137 460 Kč bez
DPH.
Starosta seznámil s žádostí M. Tomáška o prodloužení
doby realizace modernizace vzduchotechniky v kuchyni
Zámecké restaurace, ke které se zavázal ve smlouvě o pronájmu komerčních prostor zámku Choltice. Nájemce požádal o odklad této investice o 2 roky, a to až do 31. 12.
2019 a svou žádost zdůvodnil tím, že stávající vzduchotechnika zatím slouží a není v havarijním stavu. Zastupitelé se rozhodli žádosti vyhovět a to formou dodatku číslo
1 ke smlouvě na komerční prostory zámku Choltice. S panem Tomáškem byla tato věc projednávána na poradě zastupitelů dne 20. 11. 2017 (viz zápis z porady). V rámci diskuse se vyjádřily Ing. Marie Fižová a Vendula Fižová proti
prodloužení odkladu investice, podle jejich názoru by
tímto nemělo být zatěžováno další zastupitelstvo a investice by měla být provedena do konce volebního období
zastupitelstva. Dle Venduly Fižové by se nájemce mohl finančně podílet na rekonstrukci toalet pro zámecký sál.
Starosta odpověděl, že nevidí důvod vázat prodloužení
doby na mandát zastupitelstva, zvláště pokud nájemce
tvrdí, že v současné době není modernizace třeba. Za dva
roky to může být jinak.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výši stočného
od 1. 1. 2018 ve výši 19 Kč/m3 včetně DPH. Při použití
směrného čísla roční spotřeby ve výši 35 m3 na občana je
cena stočného 665 Kč. Starosta seznámil přítomné s financováním provozu čistírny odpadních vod. Přímé náklady na ČOV budou v roce 2017 cca 751 tis. Kč a příjmy
cca 631 tis. Kč. Rozdíl jsme čerpali z fondu obnovy na ČOV.
Náklady včetně odpisů a tvorby fondu obnovy ČOV budou
činit cca 1 372 tis. Kč. Stočné, které by pokrylo tyto náklady, by muselo být ve výši 47,32 Kč/m3. Městys do fondu
obnovy ČOV a kanalizace ročně ukládá částku 200 tis. Kč,
která bude použita na obnovu technologie ČOV a opravy
stávající kanalizace, protože technologie ČOV stárne a
bude potřeba v nejbližší budoucnosti zásadních oprav. V
roce 2017 se do ČOV a kanalizace investovalo cca 430 tis.
Kč (110 aerace, 315 kanalizace U Kvartýru). V roce 2017
jsme do fondu uložili 350 tis. Kč. Cena stočného pro rok
2017 zůstává ve stejné výši jako v letošním roce, tj. 19
Kč/m3 včetně DPH. Při použití směrného čísla roční spotřeby ve výši 35 m3 na občana je cena 665 Kč/rok.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Zásady bonusového systému třídění odpadů od 1. 1. 2018 v městysi
Choltice a schválilo poskytování finančních bonusů formou peněžních darů občanům zapojených do bonusového systému třídění odpadů. Ing. Rudolf Havlík stručně
seznámil přítomné s výsledky nakládání s odpady (viz. přiložený informační leták), kdy dochází ke snižování objemu
směsného odpadu a zvyšuje se objem tříděných plastů.
Zásady bonusového systému třídění odpadů jsou v podstatě stejné jako pro tento rok, podmínkou pro uplatnění
bonusů však bude uhrazená plná výše poplatku za svoz
komunálního odpadu za uplynulý rok.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové
opatření č. 10/2017. Starosta městyse seznámil přítomné
nejdříve se stavem na účtech městyse, kdy k 30. 11. 2017
byl celkový zůstatek na účtech 2 936 609 Kč. Následně
představil RO č. 10/2017, kde dochází k navýšení příjmů o
378,2 tis. Kč (zvýšily se příjmy např. z prodeje dřeva v
oboře, komunálního odpadu, příspěvky na knihy); na
straně výdajů dochází k celkovému navýšení o 121,5 tis.
Kč (např. ČOV, elektronické zabezpečení zámku, vybavení
ulice U Obory, ale i snížení výdajů na stavbu silnice o 477
tis. Kč). Zůstatek ve výši 256,7 tisíc Kč zůstane v rezervě
rozpočtu.
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PS12), se Slavojem Choltice na částku 195 000 Kč (na činnost), se Slavojem Choltice na částku 50 000 Kč (závlaha)
a se spolkem Táborníci Choltice na částku 10 000 Kč. Pro
rok 2018 starosta seznámil přítomné se žádostmi od jednotlivých organizací a spolků o příspěvky pro rok 2018.
Celková hodnota příspěvků činí 505 tisíc Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dodatek č.
1/2018 ke smlouvě 024/02 o odvozu odpadu se SOP. Starosta seznámil přítomné s dodatkem č. 1/2018 ke
smlouvě o odvozu odpadu se SOP, a.s., kde dojde k nárůstu ceny likvidace směsného odpadu o 4 % a nově je tu
stanoven recyklační poplatek za likvidaci plastů, a to 490
Kč/t. Svozová firma zdůvodňuje nárůst ceny zvýšením nákladů na mzdy řidičů a nepříznivou situací na trhu druhotných surovin. Odhadem budou náklady městyse na likvidaci odpadů činit přibližně 1 007 tis. Kč, příjmy se odhadují na 702 tis. Kč. Padl dotaz na posílení kontejneru pro
oleje u Jednoty, starosta odpověděl, že se pokusí vyjednat
častější odvoz olejů, ale bohužel kontejner je také naplněn
i jiným odpadem, který tam nepatří.

Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo usnesení č.
5/6/2017 ze dne 25. 9. 2017 a následně schválilo uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru č.
1205439329/17 s ČS a.s. Zastupitelstvo v září přijalo kontokorentní úvěr, smlouva však obsahovala výši úrokové
sazby, která se průběžně mění – z tohoto důvodu starosta
městyse nemohl podepsat smlouvu, která obsahovala jinou výši úrokové sazby – z tohoto důvodu zastupitelstvo
znovu schválilo kontokorentní úvěr bez výše úrokové sazby; bude stanovena dle skutečného stavu při podpisu
smlouvy.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz
netříděného směsného komunálního odpadu za rok
2016. Starosta informoval, že podle skutečných nákladů
za rok 2016, který činily 954 453 Kč, by při přeúčtování na
poplatníka v plné výši činil poplatek 769 Kč na poplatníka.
Náš poplatek zůstává 600 Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo statut Muzea
Cholticka. Starosta informoval, že ve spolupráci s panem
Jiřím Ehlem, Marií Fižovou a kastelánem Lukášem Rychteckým byl navržen nový statut (zřizovací listina) choltického muzea, které v současné době nese název Vlastivědné muzeum Choltice. Současný statut z roku 1987 neodpovídá současné legislativě. Nový statut je požadován
z důvodu možnosti získávání dotací či výpůjček sbírkových
předmětů od jiných muzejních institucí. Zastupitelé diskutovali o novém názvu muzea. Návrhy byly: Muzeum městyse Choltice, Regionální muzeum Choltice, Muzeum
Cholticka, Choltické muzeum. Zastupitelé se převážnou
většinou přiklonili k novému názvu „Muzeum Cholticka“.
Starosta zajistil odsouhlasení statutu Východočeským muzeem v Pardubicích, naším metodickým garantem, a jeho
registraci na příslušných místech.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočet městyse Choltice pro rok 2018 jako přebytkový s příjmy ve
výši 26 833,4 tis. Kč a výdaji ve výši 24 235,1 tis. Kč a
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020. Starosta představil přítomným návrh rozpočtu pro rok 2018
jako přebytkový; příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši
26 833,4 tis. Kč a výdaje v celkové výši 24 235,1 tis. Kč,
přebytek ve výši 2 598,3 tisíc Kč zůstane v rezervě. Návrh
byl sestaven v souladu s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlech; obsahuje i střednědobý výhled pro roky
2019 a 2020 Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na stránkách městyse i na úřední desce. Schválený rozpočet bude
zveřejněn na stránkách městyse.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dohodu u
uznání vlastnického práva k mobiliáři kaple sv. Romedia
mezi městysem Choltice a Římskokatolickou farností
Choltice, IČ: 64243401. Starosta informoval, že Arcidiecéze Hradec Králové na základě urgence městyse v podobě dopisu právničky městyse konečně zareagovala a
byla vypracována dohoda o uznání vlastnického práva k
mobiliáři kaple sv. Romedia mezi městysem Choltice a
Římskokatolickou farností Choltice; dohoda obsahuje 2
přílohy, ve kterých je vyjmenován mobiliář movitých
předmětů, které jsou prohlášeny za kulturní památku a
které církev přenechá městysi a přílohu, která obsahovala
předměty, které zůstanou ve vlastnictví církve. Starosta
požádal kontrolní výbor o překontrolování tohoto procesu. Předseda kontrolního výboru Ing. Jan Málek seznámil přítomné s provedenou kontrolou těchto předmětů v

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse se Základní školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s na
částku 5 000 Kč. Starosta seznámil s žádostí Základní školy
a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. o příspěvek na pořízení
nového svozového automobilu ještě v tomto roce. Zastupitelé se shodli na částce 5 000 Kč.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse s Domovem u fontány Přelouč na částku 10 000 Kč, s LTC Choltice na částku 30 000 Kč, s Mysliveckým spolkem Choltice
na částku 5 000 Kč, s SDH Choltice na částku 65 000 Kč
(na činnost), SDH Choltice na částku 140 000 Kč (na
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- výstavba 16-ti řadových domů – stížnost projednána a
předána stavebnímu úřadu

kapli sv. Romedia, kterou provedli členové kontrolního výboru spolu s kastelánem, kdy kontrolní výbor souhlasí s
vydáním předmětů církvi podle výše uvedené přílohy s
tím, že chybějící předmět nebude církev vyžadovat po
městysi. Dále výbor konstatoval, že v kapli se vyskytují i
další předměty, které nejsou obsaženy ve výše uvedených
přílohách (jedná se o předměty, které nejsou prohlášeny
kulturní památkou – např. kazatelna, varhany, tympány a
další). O tyto předměty bude rozšířena příloha movitých
předmětů náležejících do vlastnictví městyse.

- mobilní rozhlas – máme novou službu – informace do
mobilu a mailu. Nutno se nejdříve registrovat. Info o krizových situacích přes SMS.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod
Různé. Na dotaz občana ohledně prodeje pozemků (zahrad), o které žádal on a jeho tři sousedé z ulice Hellichova, starosta odpověděl, že byl již objednán geodet na
zaměření pozemku a prodej by se mohl projednat na dalším zastupitelstvu.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo název ulice
Hellichova pro ulici na pozemcích p.č. 763/20, 763/36,
767/17 a 767/35. Jedná se o prodloužení stávající ulice
Hellichova o nově vybudovanou část.

Vendula Fižová zkonstatovala stížnosti maminek ohledně
ordinačních hodin dětské lékařky. Starosta přislíbil probrání situace s poliklinikou v Přelouči poté, co mu budou
zástupci rodičů předány konkrétní výhrady. Doplnil, že v
minulosti s poliklinikou jednal, ale nakonec se ukázalo, že
zájem maminek o změnu ordinačních dob byl nepatrný.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o organizaci volby prezidenta republiky.
Starosta informoval přítomné o konání volby prezidenta
republiky ve dnech 12. – 13. ledna 2018 a v případném
druhém kole 26. – 27. ledna 2018. Volební místnost bude
opět v knihovně a v Ledci se bude volit do přenosné urny
v pátek 12. 1. 2018 od 17:00 do 18:00. Občané, kteří se
nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat úřad městyse o návštěvu volební
komise ve svém bydlišti. Veškeré informace jsou zveřejněny na webu městyse Choltice.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o
právu provést stavbu č. IV-12-2016190/VB/02. Jedná se
o přípojku elektřiny, procházející přes obecní pozemek na
pozemek soukromý. Ve smlouvě jsou běžné podmínky pro
věcná břemena.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo pořádání Mistrovství světa v HFT střelbě (vzduchovky) v srpnu 2018 v
Cholticích. V letošním roce se konalo v zámeckém areálu
mistrovství Evropy v této střelbě a pořadatelé požádali
městys o možnost v srpnu 2018 uspořádat v Cholticích v
areálu zámku a okolí mistrovství světa v této střelbě.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání
zastupitelstva. Starosta informoval zastupitele a přítomnou veřejnost o
- odstraňování nebezpečných stromů: V rámci revitalizace
zámeckého parku je naším cílem odstranit přerostlé, neperspektivní, nevitální jedince s dlouhodobě nízkou sadovnickou hodnotou či značným poškozením. Dochází
tedy k odstranění některých nevhodných a nebezpečných
stromů a k průřezu a odlehčení stávající výsadby. Dojde k
úpravě vstupu do zámku a o obnově výsadby podle historické podoby, například obnovou aleje sloupovitých dubů.
Rovněž probíhá odstraňování nebezpečných stromů v
oboře. Veškeré práce probíhají pod odborným dozorem.

JAK SE SCHÁZELI ZASTUPITELÉ V ROCE 2017
V roce 2017 se uskutečnilo 7 zasedání zastupitelstva,
které navštívilo 77 občanů, nejvíce 27 bylo na 2. zasedání
dne 24. 4. 2017. Zastupitelé přijali celkem 113 usnesení,
tj. všechna navržená usnesení. Nejčastěji PRO hlasoval Tomáš Bolek (113x). Nejčastěji PROTI hlasovala Vendula Fižová (2x). Nejčastěji se při hlasování ZDRŽELY Marie Fižová a Vendula Fižová (2x) a nejvíce byl z hlasování OMLUVEN Rudolf Havlík (41x). Na pracovních poradách zastupitelů jsme se sešli celkem 18krát. Děkuji všem zastupitelům za práci odvedenou pro městys Choltice, Ledec a Podhorky a děkuji také Osadnímu výboru Ledec pod vedením
Jakuba Kopeckého, se kterým je velmi dobrá spolupráci
při správě obce Ledec.

- byl zajištěn servis všech plastových oken v čp. 260
- zpráva o uplatňování ÚP a změna ÚP č. 1 – začíná se projednávat změnu ÚP
- videokronika 2017 byla dokončena a DVD bude v knihovně a na webu. Pokračujeme i v roce 2018.
- sháníme stomatologa – karty pacientů s dokumentací
jsou uloženy na krajském úřadu
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SVATEBNÍ OBŘADY

z obřadu zajišťuje Michaela Dvorská, administrativu spojenou s vítáním zajišťuje matrikářka Jana Koláčná. Všem
jim za pomoc velice děkuji.

U našeho matričního úřadu bylo letos uzavřeno celkem 31
občanských svateb. V roce 2016 to bylo 30 občanských
svateb a 1 církevní svatba.

PLÁN INVESTIC DO MAJETKU V ROCE 2018

Jako oddávající se střídali starosta Mgr. Tomáš Bolek (24x)
a místostarosta Mgr. Jan Pavlík (7x). Naše matrikářky si
rozdělily své povinnosti takto: Ing. Lada Horáčková 17x,
Jana Koláčná 7x a Ing. Jana Pajerová 7x. Ke konání svatebních obřadů využíváme zámecké prostory, a to obřadní
místnost (9x ), prostor v parku pod platanem (10x), kapli
sv. Romedia (9x), výstavní místnost na malém zámku (1x).
Další svatební obřady se konaly u rybníku Zrcadlo, ve Veselí a v Raškovicích.

Pro rok 2018 je v rozpočtu připraveno 5,8 mil. Kč. Mezi
největší akce bude patřit rekonstrukce ulice U Obory – II.
etapa. Jedná se o ulici k zámku. Dostane nový povrch, odvodnění, nový chodník a veřejné osvětlení. Od ul. U Kvartýru k ZŠ bude vybudován nový chodník. Letos jsme zde
vybudovali dešťovou a splaškovou kanalizaci. Budeme
opravovat chodníky i v dalších lokalitách, stejně tak i výmoly na silnicích a silniční vpusti. Zahájíme první etapu výstavby dětského hřiště u zámku. Do výběru lokality jsme
zapojili maminky, těšíme se na další spolupráci s nimi při
výběru herních prvků. Čeká nás II. etapa výměny provzdušňování kalové nádrže ČOV. Čistírna je v provozu 10
let a její technologie postupně dosluhuje. Na hřbitově musíme odvést dešťové vody od hrobky Thunů, dokončit rekonstrukci památníku padlých v 1. světové válce a opravit
část hřbitovní zdi. V Ledci před hostincem Na Výsluní
opravíme starou kanalizaci, novou střechu dostane tamější budova bývalého obecního úřadu a také na budově
dokončíme výměnu oken. Budova slouží jako zázemí pro
spoustu akcí a rekonstrukci už opravdu potřebuje. Na
zámku máme v plánu dokončit výměnu posledních 3 ks
arkádových oken, která jsou již v desolátním stavu. Na
úřadě budeme pokračovat v budování obslužných okének
pro stavební úřad a pokladnu. Musíme začít s budováním
zázemí pro technické služby v bývalém jedousovském kravínu. Chceme tam příští rok opravit střechu a vybudovat
jednu místnost jako sklad materiálu.

Již nyní přijímáme rezervace termínů na příští rok. Volné
termíny pro konání obřadů v roce 2018 budou zveřejněny
na www.choltice.cz v sekci Matrika – Svatby. Pro den
18.8.2018 máme speciální nabídku – budeme oddávat
celý den a fotografování novomanželů v zámecké expozici bude zdarma. Již jsou obsazeny 3 časy. Celkem máme
na rok 2018 již 11 rezervací.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V letošním roce jsme opět pokračovali v tradici vítání choltických občánků. Díky dobrým vztahům se sousední obcí
Chrtníky vítáme spolu s našimi dětmi i děti chrtnické (celkem 1).
V zámecké obřadní místnosti jsme vítali 24. 6. 2017 a letos
poprvé jsme vyzkoušeli vítání na ve výstavní síni malého
zámku 7. 12. 2017. Celkem jsme přivítali 5 choltických
dětí, z toho 2 děvčata a 3 chlapce. Vloni to bylo 7 dětí, z
toho 4 děvčata a 3 chlapce. Při vítání mi pomáhala členka
sociální komise Patricie Vachutková.

Bez řádné projektové dokumentace to dnes opravdu nejde. A tak na rok 2018 máme v plánu několik projektů připravit, abychom je v dalším období mohli zrealizovat. Tyto
projekty nás budou stát cca 800 tis. Kč. Budeme připravovat projekt rekonstrukce WC na zámku (pro velký sál),
projekt Úprava přechodu pro chodce č. 2 a č. 3, projekt
Úprava plochy před školou a 2 přechodů pro chodce v
Cholticích, projekt na rekonstrukci hasičské zbrojnice,
projekt na stavbu ulice Na Hlásku – rozšíření, projekt multifunkčního hřiště ve sportovním areálu. S pozemkovým
úřadem budeme spolupracovat na přípravě projektů pro
rekonstrukce cest do Pohorek a k jedousovskému hřbitovu. Máme hotový projekt na revitalizaci Podrybníčků a
Marešáku a bude hotový projekt rekonstrukce sportovních kabin a projekt rekonstrukce chodníků od Náměstí
sv. Trojice do Nádražní ulice.

Při zpívání dětem se střídali zpěváci z Trilobitu pod vedením Milana Vavříčka a Jiřího Zelenky mladšího, fotografie
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Víme, že problémů máme daleko více, ale musíme je
opravdu řešit postupně. Ať už s ohledem na dostupné finance nebo personální kapacity. Choltice mají obrovský
majetek a peněz na jeho opravy nebude nikdy dost. Proto
vždy dlouho zvažujeme, kam investovat, co přinese největší přidanou hodnotu v tom, že odstraníme něco zchátralého, nefunkčního, nehezkého a bude to zároveň sloužit
co největšímu počtu našich občanů. Ale musíme se také
dívat dál než rok či dva dopředu. Ale to je na úplně jiný
článek a jiný rozsah. Třeba příště.

mladých vín". Jednalo se o prezentaci výsledků vinařů,
kteří pěstují svá vína na svazích či v podhůří Železných hor.
I letos došlo na ochutnávání a hodnocení, vítězem se nakonec stal vzorek od „domácího“ Miroslava Horáka, těsně
před loňským vítězem panem Jiřím Sedláčkem. Účast nebyla vůbec špatná, víno chutnalo a nálada byla výborná.
Celou akci také doprovázely mladé hudebnice v čele s naší
průvodkyní Ivetou Frýdovou.
Hned následující den, v sobotu 25. 11. dopoledne již tradičně přijel do Choltic historický „předMikulášský vláček”.
Pro děti byla na nádraží připravena nadílka od Mikuláše a
čerta, na zámku zase prohlídky dětského okruhu a na
„malém zámku" tvořivá dílnička.

ZÁVĚR SEZÓNY NA ZÁMKU
Závěr sezóny patřil rozmanitým akcím a jako každou sezónu i letos končíme rok hned několika podařenými akcemi.

Advent na choltickém zámku 9. 12. téměř uzavřel letošní
sezónu. Návštěvníci si na malém zámku mohli vyrobit v
tvořivých dílnách například vánoční dekorace, v zámecké
kapli během odpoledne vystoupila se svým programem
ZUŠ Přelouč. Hlavní vánoční koncert se tentokrát odehrál
pod taktovkou Martina Berana a pardubického sboru
Pernštýn – Ludmila – Suk. Na nádvoří se letos k jarmarku
připojil i živý betlém, děti zase povozil zámecký kočár. Návštěvníci měli také možnost projít se vánočně vyzdobeným zámkem, kde si mohli zakoupit či si nechat vyrobit
vánoční ozdoby. Vrcholem odpoledne pak bylo krátké divadelní vystoupení „O tom jak to tenkrát všechno bylo“ v
podání mladých herců z kmene Trilobit. Závěrem již tradičně došlo k rozsvěcení zámeckého vánočního stromu.

4. 11. se konal již 6. ročník „Za strašidly na choltický zámek“, který jako každý rok zvedl pomyslnou laťku návštěvnosti. Tentokrát přišlo přes 3 tisíce návštěvníků.

Touto akcí ale sezóna ještě neskončila. Velice milou tradicí
je totiž 12. 12. v zámecké kapli vystoupení Světlušek ze ZŠ
Studánka v doprovodu skupiny Elixír. Závěrem koncertu
se zvoní na zvonečky, které každoročně pomyslně ukončí
naši dlouhou sezónu.
Všem přeji krásné a pohodové Vánoce, do nového roku
hlavně zdraví a štěstí a na zámeckých akcích NA SHLEDANOU.
Lukáš Rychtecký, kastelán

17. 11. v zámecké kapli zazpíval a přednesl svá autorská
díla choltický písničkář Antonín Hrdý. Týden po koncertě,
v pátek 24. 11. se na „malém zámku" konala „přehlídka
-8-

Novinka v knihovně... Knihovna rozšířila svůj fond o audio
knihy. Pořídili jsme knihy ze všech žánrů. K půjčení budou
od ledna 2018. Doufám, že budete s nabídkou spokojeni.

Adventní OKÉNKO DO KNIHOVNY…..
V neděli 10. 12. 2017 jsme se společně se 40-ti dalšími
nadšenci vydali do Ratibořic na Knížecí Vánoce. Již předem jsem všem slibovala, že se nemusí bát soutěží během
jízdy autobusem, protože únava po Adventu na zámku
bude určitě znát. Svůj slib jsem dodržela a i tak to bylo
moc fajn. Prohlídka zámku s pocitem, že jste se opravdu
ocitli v Ratibořicích v době vzniku Babičky, je okouzlující a
vrátí Vám naději, že Vánoce jsou svátky klidu, radosti a
vzájemné pospolitosti. V Rudrově mlýně si přijde na své
milovník českých lidových tradic. Vystoupení folklórního
souboru Barunka z České Skalice si budeme ještě dlouho
pamatovat. Pokud se v příštím roce chystáte do Ratibořic,
určitě neváhejte a nahlédněte.

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce jen
vše dobré. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří po celý rok
pomáhali při všech akcích knihovny, a těším se spolu s
Vámi na další knihovní rok.
Za Knihovnu městyse Choltice Radka Zelenková

MIKULÁŠ V LEDCÍCH
V budově OÚ v neděli 3. prosince 2017 připravili členové
osadního výboru a SDH v jedné místnosti peklo s křeslem
pro Lucifera, nad ním visela zvířecí lebka s velkými rohy a
vedle zavěšený kotel. Peklo i kotel byl osvětlen červenými
světly. Venku před budovou byl postaven vánoční strom,
zavěšeny stříbrné balíčky, ozdoben světelným řetězem a
vyzkoušen, zda svítí.

V pátek 15. 12. 2017 nás čekala muzikoterapeutická pohádka „O bílém čertovi“, kterou na netradiční nástroje
hrála, zpívala a vyprávěla Mgr. Markéta Havlová. Zájemci
si mohli vyzkoušet hru na všechny nástroje, nebo se zahřát teplým čajem a jablečným štrůdlem. Markétě se v
Cholticích moc líbilo a přislíbila nám další pohádku, tentokrát „Příběhy měsíční duhy“.

Na Mikuláše, v úterý 5. prosince chodily děti k čertovi,
který měl knihu hříchů, přiznat ke svým nezbednostem.
Poté dostaly mikulášskou nadílku od Mikuláše a anděla.
Společně jsme všichni zazpívali koledy. Večer se všichni
shromáždili venku k slavnostnímu rozsvícení stromu. Byly
zapáleny římské svíce. Bohužel strom se nerozsvítil.

Adventní hra Světýlka pro děti a vlastně i pro rodiče (obzvlášť s letošní knižní šifrou) probíhá ve spolupráci s LLM
– kmenem Trilobit a znovu nás provází Adventem s malou
webovou nápovědou, kde hledat. Na Štědrý den letošní
maraton hledání ukončíme a doufám, že si všichni účastníci budou moci odnést své dárečky. Kdybyste se během
vánočních prázdnin snad nudili, zkuste knižní šifru na:
http://www.martinus.cz/kniznisifra.

Po dvě odpoledne jsme hledali závadu nebo řešení, aby
strom svítil trvale. Nakonec jsme zjistili, že nějaký dobrodinec nám ve svazku kablíků přestřihl dva dráty. Strom
svítí a bliká, ale ten dobrodinec připravil shromážděné
děti a rodiče o slavnostní rozsvícení a hezký zážitek.

Knihovna také připravila taneční večery s manžely Jelínkovými. Proběhlo 7 lekcí, poslední předplesovou odtančíme již v novém roce. Milá atmosféra zámecké restaurace, k tomu tanec, hudba, přátelé a výborní učitelé, to
vše je zárukou příjemných večerů. Snad do prvních plesů
kroky nezapomeneme a Vy se přesvědčíte, že to má smysl
a v příštím ročníku se potkáme.

Přeji všem veselé a šťastné prožití svátků vánočních a
mnoho zdraví v novém roce.
Kolář Josef

Dětský klub Choltík pokračuje ve své činnosti. První
„oťukávací“ období je za námi a také první zkušenosti. V
programu najdete cvičeníčko, písničky, hry, tvoření a také
nesmíme zapomenout na svačinky. Do knihovny jsme v
posledních letech pořídili spoustu didaktických pomůcek,
her, stavebnic, které během Choltíku děti rády využívají.
V příštím roce proto přidáme do programu více volného
hraní. Rádi Vás s Markétou Wetzlerovou v knihovně vždy
ve čtvrtek od 10:00 do 11:30 uvítáme.
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HOSPŮDKA NA HŘIŠTI

9. 3. 2018 ples městyse Choltice

Vánoční otevírací doba:

31. 3. 2018 Zahájení sezóny KARNEVALEM PRO DĚTI

Neděle 24. 12. 2017 zavřeno

7. 4. 2018 Vernisáž výstavy „TRAMPING“

Pondělí 25. 12. 2017 zavřeno

12. 5. 2018 Dětské sbory zpívají s choltickým vodníkem

Úterý 26. 12. 2017

zavřeno

2. 6. 2018 Dětský den

Středa 27. 12. 2017

14 až 24 hodin

9. 6. 2018 Řemesla na zámku

Čtvrtek 28. 12. 2017

17 až 01 hodin (Choltičanka)

16. 6. 2018 Festival komorních a chrámových sborů

Pátek 29. 12. 2017

15 až 24 hodin

4. – 5. 8. 2018 MS ve střelbě vzduchovkou

Sobota 30. 12. 2017

17 až 24 hodin

25. 8. 2018 Choltické pivní slavnosti

Neděle 31. 12 2017

11 až 18 hodin

Od 1. 1. 2018 do 8. 1. 2017 zavřeno

ZÁMECKÁ RESTAURACE

Krásné prožití svátků vánočních, zdraví, štěstí, respekt a
pokoru nejen v roce 2018 přeje Pepa Raba a kolektiv Hospůdky na hřišti.

Restaurace Zámek Choltice Vás srdečně zve na Silvestr
2017. Startujeme v 18 hodin. Rezervace možná u Pavly
Duškové na tel. 603 155 426.

INFORMACE O CHOLTICÍCH, LEDCI A PODHORKÁCH
Kde jsou? Vše je zveřejněno na www.choltice.cz. Novinky? Od listopadu uvádíme přepis všech hlášení obecního rozhlasu na webových stránkách http://www.choltice.cz/index.php/pro-obcany/hlaseni-obecniho-rozhlasu. Od září umíme posílat informace na Váš mobil a Váš
mail, pokud máte zájem a zaregistrovali jste se. Krizové
SMS Vám můžeme také posílat, ale pouze zaregistrovaným. Nic Vás to nestojí. Celá řada seniorů již může být od
nás informována na svůj mobil, že např. nepůjde elektřina
či o jiné mimořádné události. Proč ne i Vy?

Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok
2018 za celý kolektiv Restaurace Zámek Choltice přeje
Pavla Dušková.
KALENDÁŘ AKCÍ

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).

29. 12. 2017 Myslivecký ples v Jedousově
6. 1. 2018 Tříkrálová sbírka
12. 1. 2018 ples Slavoje Choltice
9. 2. 2018 ples SDH Choltice
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