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Burčák - 12. září 2020

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, přinášíme Vám další zpravodaj, ve
kterém najdete informace z posledních dvou zasedání
zastupitelstva, informace ze školy, školky a o činnosti našich
spolků. Nechybí ani kalendář akcí. Pokud budeme muset
některé akce zrušit, budeme Vás ihned informovat.
Od posledního vydání zpravodaje proběhly dvě zasedání
zastupitelstva. U červencového zasedání uvádíme pouze
přehled rozhodnutí, přeci jenom už uběhla nějaká doba,
a kdo by potřeboval komentář k jednotlivým bodům, najde
ho na webu městyse. Zářijové zasedání už uvádíme

i s komentářem, protože se jedná o čerstvé informace.
Čeká nás podzim. Ale bude trochu jiný, než obvykle.
Musíme dodržovat doporučená či nařízená hygienická
opatření a to nám dost často narušuje naše zvyklosti.
Přistupujme k těmto opatřením odpovědně, chráníme tak
sebe a druhé. Nenechme se však omezovat více, než je
nezbytně nutné.
Přeji Vám příjemné prožití normálního podzimu.
Tomáš Bolek, starosta
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ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

V úterý 1. září 2020 byl v našich školách zahájen školní rok.
Z důvodu proticovidových opatření se společného zahájení
zúčastnili jen prvňáčci se svými rodiči a žáci 9. ročníku.
Mohlo tak proběhnout tradiční předávání květin nejstarších
žáků těm nejmladším. Po české hymně přivítali žáky
ředitelka základní školy Mgr. Iva Sedláčková a starosta
městyse Mgr. Tomáš Bolek. Žáci ostatních tříd zahájili školní
rok se svými učiteli ve třídách.
První školní den proběhl také v mateřské škole. I zde starosta
za doprovodu ředitelky Evy Nevolové pozdravil děti, učitelky
i provozní pracovníky.
Popřejme všem školákům, učitelům, vychovatelům, provozním pracovníkům i rodičům ať prožijí školní rok co možná
nejvíce v pohodě a se vším, co nás třeba ještě potká, se
vyrovnají bez problémů.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Podzimní svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 3. 10. 2020:
- v Ledci na točně od 8:00 do 8:30 hod.
- v Cholticích u Řeháku od 9:05 hod. - ukončení dle potřeby.
Prosíme najíždějte od náměstí. Občané si musí odpad do svozového vozu či kontejneru naložit sami.

PŘEHLED ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA CHOLTICE NA 5. ZASEDÁNÍ
Zasedání Zastupitelstva městyse Choltice (dále jen „zastupitelstvo“) se konalo 13. 7. 2020 od 18:00 hod. v zasedací
místnosti Úřadu městyse Choltice. Zúčastnilo se ho 9 zastupitelů a 5 občanů.
Zastupitelstvo městyse Choltice neschválilo námitku vznesenou zastupitelem a ověřovatelem zápisu Ing. Janem Brožkem
a schválilo zápis ve znění předloženém zapisovatelem, čímž tímto usnesením nahrazuje chybějící podpis ověřovatele
zápisu.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informaci zastupitele Františka Pemla, že na 4. zasedání konaném
22. 6. 2020 v bodě 8. Volba druhého místostarosty hlasoval PRO a v zápise je chybně uveden jako nepřítomný.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Ing. Miroslava Horáka do funkce dalšího neuvolněného místostarosty a určilo
mu tyto kompetence:
1. Zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti a zároveň nepřítomnosti statutárního místostarosty.
2. Agenda územního plánování a strategického rozvoje městyse.
3. Investiční činnost nad 100 000 Kč.
4. Výkon obřadů městyse Choltice.
Za výkon této funkce schválilo zastupitelstvo měsíční odměnu ve výši 6 000 Kč/měsíc s platností od 1. 8. 2020.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že funkce místostarosty není slučitelná s funkcí člena finančního výboru. Zvolením do
funkce místostarosty Ing. Horákovi zaniká funkce člena finančního výboru.
Zastupitelstvo městyse Choltice určilo místostarostovi Mgr. Janu Pavlíkovi tyto kompetence:
1. Zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti jako statutární místostarosta.
2. Agenda školství.
3. Výkon obřadů městyse Choltice.
Za výkon této funkce schválilo zastupitelstvo měsíční odměnu ve výši 2 000 Kč/měsíc s platností od 1. 8. 2020.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí žádost o souhlas s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 725/145
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v lokalitě Na Hlásku v Cholticích dle předložené projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Svobodou pro stavebníka …
(dále jen žadatel).
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí žádost o souhlas s revitalizací mokřadních tůní v nivě toku Struha podle
předložené projektové dokumentace zpracované firmou ŠINDLAR s.r.o. za podmínek uvedených ve vyjádření městyse
Choltice čj. CHOL-869/2020 ze dne 3. 7. 2020.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo poskytnutí slevy ve výši 30% z nájemného za nebytové prostory za období
2020/4 - 2020/6 pro: Janu Slezákovou, Kristýnu Ondráčkovou, Danu Říhovou a Milana Tomáška.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prominutí nájemného ve výši 2/3 za měsíc březen 2020 Milanu Tomáškovi.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu finančního výboru č. 2/2020.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na pořízení
kalového čerpadla pro JSDH Choltice.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí žádost o souhlas s umístěním mobilního domu na pozemku p.č. 725/7
v lokalitě Na Hlásku.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-2018405/VB/01, Choltice
p.č. 725/37 knn ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.
Zastupitelstvo městyse Choltice souhlasí s dodatkem č. 3 o úpravě rozsahu služby Obecní stráže.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí podnět Ing. Pavlíny Korbelové na změnu Jednacího řádu zastupitelstva.

PŘEHLED ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA CHOLTICE NA 6. ZASEDÁNÍ
Zasedání Zastupitelstva městyse Choltice (dále jen „zastupitelstvo“) se konalo 14. 9. 2020 od 18:00 hod. v zasedací
místnosti Úřadu Městyse Choltice. Zúčastnilo se ho 11 zastupitelů a 1 občan.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo program zasedání.
Starosta seznámil zastupitelstvo a přítomné s návrhem programu zasedání. Navrhl doplnit program o bod 12. Smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2138, 1933, 2139 k.ú. Choltice a vyzval zastupitele
k dalšímu doplnění programu či k připomínkám k programu. Vendula Fižová se zeptala, zda-li byl ověřen zápis z minulého
zasedání. Starosta odpověděl, že ano. V. Fižová sdělila, že nesouhlasí, jak byly některé její vyjádření či průběh na minulém
zasedání zapsány v zápise a požádala o rozšíření programu zasedání o bod 13. Námitky k zápisu ze zasedání konaného
13. 7. 2020. Dále oznámila, že si bude zasedání nahrávat na mobil.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu stavebního výboru č. 3/2020, informace o přípravě Změny č. 1 a
Změny č. 2 ÚP Choltice a informace o probíhajících a plánovaných opravách a údržbě obecního majetku.
Ing. Horák, místostarosta a předseda stavebního výboru, seznámil se zprávou stavebního výboru. Stavební výbor projednal
návrh regulačních prvků pro výstavbu zahrnutých do Změny č. 2 Územního plánu, aktuální stav PD pro akci Rekonstrukce
chodníků a autobusových zastávek od nám. sv. Trojice do ulice Nádražní. Je požádáno o stavební povolení, stavební úřad
vyzval k doplnění dalších dokladů, bude se chystat žádost o dotaci ze SFDI.
Stavební výbor souhlasil, aby městys vybral projektanta pro zasíťování 5 obecních pozemků v lokalitě Z1 - Choltice Sever.
P. Vančura - informoval o stavební činnosti:
• Sekání veřejných ploch, úklid, běžné opravy - prováděno průběžně, včetně úpravy keřové výsadby.
• Rekonstrukce knihovny - ukončeno výběrové řízení na dodavatele nábytku a vybavení knihovny. Nejnižší nabídku podala
firma ALIN NÁBYTEK s.r.o. a to 1 395 997 Kč vč. DPH. Dále se zúčastnily firmy: Josef Drábek, Zdechovice a Martin Hypský Rokytno. Dodání nábytku a ostatního vybavení proběhne do konce října. Dále probíhá usazování vstupních dveří
a vyvýšeného podia, oprava a broušení podlahy, malování chodby. Je dokončena venkovní terasa pro čtenáře, včetně hřiště
pro scrabble.
• Dětské hřiště Pod Zámkem - provedena záruční oprava poškozených prvků
• Rekonstrukce plotu na hřbitově - letos proběhne I. etapa, která se týká litinového plotu na pravé straně od hrobky. Plot
bude kompletně rozebrán a bude znovu vybudována podezdívka. Dočasně bude místo litinového plotu použit plot drátěný.
Po získání dotace na restaurování samotného litinového plotu bude tento plot vrácen na původní místo. Litinový plot je
kulturní památkou, a proto se tato rekonstrukce řídí závazným stanoviskem památkářů.
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• Výhled na konec roku - Ledec - oprava dešťové kanalizační přípojky a v ul. Luční zhotovení dešťové vpusti.
• Rekonstrukce ul. Na Hlásku - ing. Horák informoval o jednání s projektantem o dokončení projektu na rekonstrukci ulice,
včetně úpravy dopravního značení a termínu projednání s občany 21. 10. 2020 od 16:00 na místě.
Starosta doplnil:
• Revitalizace Podrybníčků a Marešáku - máme přiděleny dotace na obě akce. Zahájení bude 8/2021 a konec 12/2021.
Dotace přiděleny s čerpáním v roce 2021.
• Rekonstrukce chodníků nám. sv. Trojice - Nádražní ul. - požádáno o stavební povolení, momentálně přerušeno
a projektant bude doplňovat nějaké doklady, nutno zpracovat žádost o dotaci z SFDI do 31. 1. 2021. V případě získání dotace
je realizace možná 2021-2022.
• Rekonstrukce tělocvičen ZŠ - dotace z MMR ve výši 2 727 tis. Kč nebyla přidělena. Městys podá žádost o dotaci znovu.
• Rekonstrukce hasičské zbrojnice - dotace ve výši 1 873 tis. Kč nebyla přidělena. Městys podá žádost o dotaci znovu.
• Rekonstrukce cesty k jedousovskému hřbitovu a protipovodňový příkop v Severní ulici - starosta informoval o jednání
s projektanty, kteří pro Státní pozemkový úřad zpracovávají projektovou dokumentaci. Realizace by měla být hrazena ze
státního rozpočtu. Jednání se koná ve čtvrtek 17. 9. 2020 na úřadě.
• Změna č. 1 ÚP - starosta informoval, že MěÚ Přelouč zpracoval a odeslal připomínky 4. 9. 2020 projektantům. Schválení
Změny č. 1 se předpokládá na zasedání dne 26. 10. 2020.
• Změna č. 2 ÚP - Ing. Horák seznámil s návrhy na regulaci výstavby ve Změně č. 2 ÚP Choltice. Přesná formulace zadání
regulačních prvků by měla být schvalována na zasedání 26. 10. 2020. Vyzval J. Kopeckého, aby Osadní výbor Ledec
projednal, zda-li je třeba přidat také regulace pro místní část Lede.
Zastupitelé a veřejnost diskutovali o některých parametrech regulačních prvků a postupu oprav majetku.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o přípravě voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje.
Starosta informoval, že v městysi Choltice volby do Zastupitelstva Pardubického kraje proběhnou ve dnech 2. a 3. října
2020, který tvoří jeden volební okrsek pro všechny místní části: Choltice, Podhorky a Ledec. Volební místnost bude letos
mimořádně v areálu zdravotního střediska v místnostech, které v současné době využívá knihovna městyse. Adresa volební
místnosti: Pardubická 38, 533 61 Choltice (areál zdravotního střediska).
Zapisovatelkou byla jmenována Ing. Lucie Koláčná. Okrsková volební komise má 6 členů, 4 byli nominováni stranami a 2 byli
jmenováni starostou. V pátek 11. 9. 2020 proběhla první schůzka okrskové volební komise, na které se řešily organizační
věci. Hlasovací lístky budou voličům rozdávány od středy 23. 9. 2020 do úterý 29. 9. 2020.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 10/2020.
Starosta seznámil se zůstatky na bankovních účtech městyse k 31. 8. 2020 (5 799 tis. Kč) a s návrhem rozpočtového opatření
č. 10/2020. Příjmy z daní se snižují o 2,9 mil. Kč podle aktuální daňové predikce MF ČR. Příjmy se dále navyšují (údaje jsou
uvedeny v tis. Kč): o bonus od státu jako náhrada za snížené daňové příjmy (+1 463), o dotaci na opravu střechy kaple
sv. Romedia (+300), o dotaci na krajské volby (+31), o dotaci z ÚP na VPP (+30), o příjmy z prodeje pozemků (+368), a další
drobné příjmy. Celkové snížení příjmů činí 584 tis. Kč.
Výdaje se upravují u položek: projekt na parkoviště před školou (+36), revitalizace Podrybníčků - odsunuty na rok 2021
(-1 450), rekonstrukce knihovny - mělo být hrazeno z dotace, která bude ale až příští rok (+1 650), I. etapa podkladů pro
PZAD - zámek Choltice, nedostali jsme dotaci (+470), změna č. 1 a č. 2 ÚP (+93), pořízení dezinfekcí a ochran. pomůcek covid (+20), omezení služby Obecní stráže (-85), zajištění voleb do Pk (+31), snížení výdajů na školení zaměstnanců (-65).
Celkové zvýšení výdajů činí 745 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji v tomto rozpočtovém opatření činí -1 329 tis. Kč a bude
vyrovnán z přebytku. Po zahrnutí tohoto rozpočtového opatření do celkového rozpočtu roku 2020 činí rozdíl příjmů
a výdajů +115 tis. Kč.
Proběhla diskuse o některých položkách rozpočtu a zveřejňování informací o změnách v rozpočtu. Průběh diskuse je
uveden v zápise ze zasedání.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Ing. Janu Bartákovou jako členku finančního výboru.
Místostarosta Ing. Horák nemůže být od svého zvolení dále členem finančního výboru, proto předsedkyně Olga Urbanová
navrhla doplnění o ing. Janu Bartákovou, která funkci přijala.
Prodej, koupě, směna a výpůjčka pozemků - majetkoprávní vypořádání po digitalizaci katastru.
V listopadu 2019 byla dokončena digitalizace katastru Choltic. V rámci ní bylo zjištěno, že někteří občané mají zaplocený
obecní pozemek nebo vlastní pozemek pod obecním chodníkem. Občanům bylo nabídnuto majetkoprávní vypořádání.
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Záměr prodat, směnit a vypůjčit byl zveřejněn na ÚD dne 28. 8. 2020. Proti záměru nebyly podány žádné námitky či
připomínky.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 44/4 k.ú. Choltice o výměře 19 m2, za cenu 80 Kč/m2
a úhradu režijních nákladů ve výši 4500,- Kč panu ……a paní ….
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 961/21 k.ú. Choltice o výměře 152 m2, za cenu
33 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4500,- Kč manželům ……..
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemků parc. č. 961/16 k.ú. Choltice o výměře 114 m2 a parc.
č. 961/219 v k.ú. Choltice o výměře 17 m2 za cenu 80 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4500,- Kč manželům …..
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 767/27 k.ú. Choltice o výměře 3 m2, za cenu 80 Kč/m2
a úhradu režijních nákladů ve výši 4500,- Kč panu …..
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 55/7 k.ú. Choltice o výměře 132 m2, za cenu 80 Kč/m2
a úhradu režijních nákladů ve výši 4500,- Kč panu …...
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 887/6 k.ú. Choltice o výměře 9 m2, za cenu 80 Kč/m2
a úhradu režijních nákladů ve výši 4500,- Kč panu …a paní …..
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 42 k.ú. Choltice o výměře 14m2, za cenu 80 Kč/m2
a úhradu režijních nákladů ve výši 4500,- Kč paní …...
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemků parc. č. 954/29 k.ú. Choltice o výměře 79 m2 a parc. č. 961/20
v k.ú. Choltice o výměře 60 m2 za cenu 80 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4500,- Kč manželům …...
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo směnu pozemků městyse parc. č. 655/8 o výměře 23 m2 k.ú. Choltice za
pozemek ve vlastnictví paní ….., parc. č. 655/9 k.ú. Choltice o výměře 39 m2 s doplatkem za rozdíl ve výměrách o velikosti
16 m2 v ceně 80,-Kč za m2 na straně městyse Choltice. Režijní náklady související se směnou uhradí městys Choltice.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo směnu pozemků městyse parc. č. 960 o výměře 26 m2 k.ú. Choltice a parc. č.
961/5 o výměře 14 m2 za pozemek ve vlastnictví paní …., parc. č. 66 k.ú. Choltice o výměře 20m2 s doplatkem za rozdíl ve
výměrách o velikosti 20 m2 v ceně 80,- Kč za m2. Režijní náklady související se směnou uhradí městys Choltice.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo koupi pozemku parc. č. 465/31 k.ú. Choltice o výměře 73m2, za cenu 1660,- Kč
od ….. Městys Choltice uhradí všechny režijní náklady související s převodem pozemku.
Městys Choltice má zájem o zakoupení pozemku parc.č. 465/31 k.ú. Choltice o výměře 73 m2, který je ve vlastnictví paní
…... Tento pozemek je součástí místní komunikace - ulice Okružní. Vlastník pozemku souhlasí s prodejem za smluvní cenu 20
Kč/m2 a úhradu nákladů za úřední ověření podpisu na kupní smlouvě a zaslání smlouvy zpět ve výši 200,- Kč. Městys
Choltice ponese veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo koupi pozemku parc. č. 142/10 k.ú. Choltice o výměře 165 m2, za cenu 5300,Kč od manželů …...
Městys Choltice má zájem o zakoupení pozemku parc.č. 142/10 k.ú. Choltice o výměře 165 m2, který je ve vlastnictví
manželů …... Tento pozemek je součástí veřejného prostranství chodníku v ulicích Pardubická a Jedousovská. Vlastníci
pozemku souhlasí s prodejem za smluvní cenu 20 Kč/m2 a úhradu nákladů, za které zřídili vjezd na svůj pozemek z ulice
Jedousovská ve výši 2 000,- Kč. Městys Choltice ponese veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy a vkladem do
katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo koupi pozemku parc. č. 119/2 k.ú. Choltice o výměře 11 m2, za cenu 220,- Kč od
paní …., paní …. a pana …... Městys Choltice ponese veškeré náklady související s převodem pozemku.
Městys Choltice má zájem o zakoupení pozemku parc.č. 119/2 k.ú. Choltice o výměře 11 m2, který je ve vlastnictví paní …,
paní …. a pana …... Tento pozemek je součástí místní komunikace - ulice Za Humny. Vlastníci pozemku souhlasí s prodejem
za smluvní cenu 20 Kč/m2. Městys
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Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parcela č. 118 v k.ú. Choltice panu ……,
na dobu pěti let pro užívání jako zahrada.
Městys Choltice je vlastníkem zemědělského pozemku (zahrada) evidovaného v katastru nemovitostí jako parcela č. 118
o výměře 958 m2, v k.ú. Choltice. Jedná se o travnatý pozemek, který je v současné době využíván jako zahrada panem …..
Toto užívání však není ošetřeno žádným smluvním vztahem. Pan ….. požádal o výpůjčku pozemku na dobu pěti let
a bude jej nadále využívat jako zahradu. V případě, že se městys Choltice rozhodne pozemek prodat, bude smlouva
o výpůjčce ukončena.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 756/2 k.ú. Choltice o výměře 176 m2 za cenu 280
Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4500,- Kč manželům ……..
Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 756/2 k.ú. Choltice o výměře 176 m2 (druh pozemku zahrada). Manželé …..
projevili zájem o odkoupení tohoto pozemku k rozšíření své zahrady.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 124/16 k.ú. Svojšice o výměře 2877 m2 za cenu
50 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4500,- Kč paní …...
Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 124/16 k.ú Svojšice o výměře 2877m2 (druh pozemku orná půda). Paní …..
projevila zájem o odkoupení tohoto pozemku za cenu 50 Kč/m2. Pozemek je v současné době pronajímán pro zemědělské
účely a dle schválené ÚPD se jedná o zemědělskou plochu. Starosta ověřoval výši ceny u zemědělské firmy a ta by za
pozemek nabídla nižší cenu. Starosta dále ověřil, že pozemek není v ÚP Svojšic veden jako stavební a ani obec Svojšice
neplánuje změnu územního plánu. Pozemky by měly být využívány jako pole, zahrada či sad.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zápis do kroniky za rok 2019.
Kronikářka Ing. Marie Fižová předložila zastupitelstvu ke schválení zápis do kroniky za rok 2019. Zastupitelé po diskusi zápis
s drobnými úpravami schválili
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání
zastupitelstva.
Starosta informoval o dalších obecních záležitostech:
• protiepidemiologická opatření na úřadě a ve školách
• zahájení školního roku
• Senior Taxi (probíhá sběr informací)
• porušování veřejného pořádku - vandalismus, napadání a vulgarita místních mladíků (proběhlo jednání vedení městyse
s rodiči, dětmi a orgánem právní ochrany dětí.)
• Změny v nakládání s komunálními odpady od 2021
• Plán kulturních akcí
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé.
Tento bod neměl žádnou náplň.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch ELDIS
s.r.o., Dělnická 469, Pardubice, IČ: 15050742 na vedení kabelové el. přípojky na pozemcích parc. č. 2138, 1933, 2139
k.ú. Choltice za jednorázovou úplatu 300 Kč/bm.
Oprávněný je budoucím vlastníkem kabelové el. přípojky VN 35kV pro č.p. 119 Bezděkov. Pokud dochází k umístění
distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti
zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 2138, 1933, 2139 k.ú. Choltice, rozsah
věcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou
náhradu 300 Kč/bm dle ceníku schváleného Zastupitelstvem městyse Choltice dne 10.12.2019. Přibližná celková délka
vedení po pozemcích ve vlastnictví městyse Choltice bude 27m.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí podání námitek k zápisu z 5. zasedání Vendulou Fižovou.
Vendula Fižová nesouhlasí s některými formulacemi v zápise z 5. zasedání. Své návrhy nových formulací přečetla a slíbila je
zaslat mailem. Starosta slíbil poté námitky vypořádat.
Další zasedání zastupitelstva je naplánováno na 26. 10. 2020.
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ZMĚNY V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY od 2021
Ve sněmovně čeká na projednání několik zákonů
o odpadech, které mohou mít dopad na odpadové
hospodářství městyse od roku 2021. Zastupitelé
městyse se již těmito dopady zabývají, ale dokud
nebude schváleno přesné znění zákonů, jedná se
pouze možné scénáře. Snaha náš všech musí být
minimalizovat množství směsného odpadu
v černých popelnicích a co nejvíce třídit. Sice je
v poslední době problém s odbytem vytříděného
odpadu, ale stále je levnější, než uložení směsného (netříděného) odpadu na skládku či v budoucnu jeho spálení ve spalovně. Čím se
zabýváme?
1. Zavedení evidenčního systému - každá popelnice by měla být opatřena čipem, který bude
sloužit k identifikaci nádoby (majitel, velikost
nádoby). Jedná se o první krok k budoucímu
vážení každé popelnice a pokud to zákon dovolí,
tak k úhradě za množství odevzdaného odpadu.

2. Door -to door - sběr od domu pro plasty a papír
- městys by mohl přistoupit ke zrušení sběru pytlů
s papírem a plasty a k zavedení barevných
popelnic pro každou domácnost. Jedním z důvodů
jsou problémy, které má městys s likvidací
nasbíraných plastů a papíru a samotná náročnost
ručního sběru pytlů. Barevné popelnice by dodal
SOP a občané by je měli v pronájmu. Tento systém
je ovšem nákladnější, než stávající.
3. Zvýšení poplatku za skládkování - podle
výsledku projednání nových zákonů v parlamentu
bude navýšen poplatek za uložení směsného
(nevytříděného) opadu od roku 2021 minimálně
na 800 Kč za tunu. Dnes je poplatek 500 Kč za tunu.
Z Choltic se ročně vyveze cca 200 tun směsného
odpadu. Navýšení nákladů by činilo cca 60 000 Kč
(asi 5%).
Zastupitelé se k problematice odpadového
hospodářství vrátí na dalších poradách.

AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE ZŠ CHOLTICE
Základní škola Choltice, okres Pardubice má v toto školním roce
17 tříd a 4 oddělení školní družiny. Chodí k nám 320 žáků
z Choltic a okolí. Tento školní rok však jsme začali trochu
netradičně. Vzhledem k počasí a situaci jsme slavnostní
zahájení v tělocvičně věnovali především našim prvňáčkům
a deváťákům. Ostatní žáci si poslechli hymnu a přivítali je jejich
třídní učitelé v kmenových učebnách.
V letošním roce máme ve škole několik novinek: počítačová
učebna je vybavena novými počítači, máme novou jazykovou
učebnu v místě bývalého školnického bytu, vymalovali jsme
školní kuchyň a některé třídy a vyměnili osvětlení v některých
učebnách. Ráno otvíráme v 7:15 hodin a žáci odcházejí rovnou
do svých tříd. Z MŠMT nám budou poskytnuty peníze na
zakoupení nových mobilních zařízení pro učitele i žáky tak,
abychom mohli v případě potřeby plynule přejít na online
výuku. Učitelé prošli školením zaměřeným na online výuku.

V tomto školním roce jsme přivítali 3 nové učitele Mgr. Naděždu Baťkovou, Mgr. Terezu Kopovou
a Mgr. Jiřího Nedbala a novou asistentku pedagoga p. Ivu Ugrinovou. Doufáme, že se jim zde
bude líbit a příjemně pracovat.
Z akcí zatím proběhlo focení prvňáčků do MF Dnes
a výlet na výstavu do Svinčan. Obě se našim žákům
líbily. Další akce budeme pořádat s ohledem na
aktuální situaci.
Přeji všem krásný školní rok,
hodně zdraví, dobré nálady
a úspěchů.
Iva Sedláčková, ředitelka školy

A ještě rozpis tříd a třídních učitelů:
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A

Mgr. Ivana Benešová
Mgr. Tereza Kopová
Mgr. Jaroslava Štoková
Mgr. Zuzana Bílková
Bc. Renáta Šťastná
Mgr. Marie Brožová
Mgr. Vítězslava Stodolová
Mgr. Lenka Nešetřilová
Mgr. Dana Tučková

5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
9.A
9.B

Mgr. Božena Špilínková
Mgr. Alice Vanišová
Bc. Lucie Horsinková
Mgr. Hana Ošlejšková
Mgr. Zuzana Vyhnálková
Ing. Jan Brožek
Mgr. Soňa Blažková
Mgr. Jan Knap
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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MŠ CHOLTICE
- do naší mateřinky je zapsáno 73 dětí (40 z okolních
vesnic),

- budeme pokračovat v oblíbených návštěvách naší
knihovny s předškolními dětmi

- v letošním roce máme 36 předškoláků, z toho
1 integrovaného chlapce s asistentem pedagoga,

- zatím máme naplánováno 16 akcí pro děti naší školky,

- pracujeme podle školního vzdělávacího programu:
„Hrajeme si, poznáváme a snažíme se chránit svět“
v letošním roce se chystáme na velké cestování celým
světem děti z I. oddělení „mašinkou“, II. oddělení
„lodičkou“ a předškoláci ze III. oddělení „letadlem“,
- v ročním plánu zůstává plavecký výcvik v Chrudimi
a v Přelouči (pro předškoláky), Solná jeskyně v Pardubicích (pro nejmenší děti) a projekt „Sportovní školička“
(pro děti II. a III. oddělení),
- pro velkou poptávku rodičů a spokojenost v loňském
roce bude opět probíhat kroužek anglického jazyka
s lektorkou paní Bc. Olgou Šťastnou z Pardubic,

- v I. oddělení se nám myslím celkem pohodově daří
začlenit našich 21 nejmenších nových dětí, i když bez
slziček se to občas neobejde.
Všichni se společně těšíme na nový školní rok a doufáme,
že nebude ničím narušen. Loni nám do všeho výrazně
zasáhla pandemie a dvouměsíční uzavírka naší MŠ. Bylo
to náročné období pro nás všechny.
Během této uzavírky se v naší MŠ malovalo, měnili jsme
nástěnky ve III. oddělení, vyměnili kryty na parapety ve
školní jídelně a další drobnější úpravy. Na školní zahradě
mají děti nově zastíněné pískoviště.
Další aktuální informace ze života MŠ najdete na
webových stránkách MŠ a také na facebooku.

SLAVOJ CHOLTICE V BELGII SRPEN 2000
Letos je tomu 20 let, kdy se Slavoj vydal na sportovní zájezd do Belgie. Zájezdu se zúčastnili tehdejší mladší žáci, jejich
rodiče, trenéři a vedení Slavoje. Belgická strana se postarala o celé financování zájezdu.
Velké poděkování za realizaci tohoto zájezdu patří Pavlu Brožovi z Choltic, který nejenom že vyjednal tuto možnost, ale po
celou dobu zájezdu tlumočil a pomáhal nám trenérům s veškerou organizací pobytu. S tlumočením mu pomáhala jeho
sestra, paní učitelka Iva Benešová. Díky jim jsme měli vše perfektně zorganizované a zájezd jsme si užili. Od 17. 8. do
24. 8. 2000 jsme pobývali ve městečku Wijgmaal, kde jsme se zúčastnili fotbalového turnaje. Také jsme se podívali
do Bruselu na stadion Anderlechtu, kde tehdy hrál náš Jan Koller. Měli jsme možnost si prohlédnout radnici v Leuvenu
a prožili jsme spoustu dalších zážitků. Například se na naše kluky přišel podívat fotbalista Lukáš Zelenka. Nikdo tehdy
netušil, že bude za rok za dva oporou Sparty a české reprezentace. Díky všem, kteří se zájezdu zúčastnili a zasloužili se o jeho
zdárný průběh. A jak to viděl tehdy 13 letý účastník? Našel jsem ve svém archivu referát, bohužel ale bez autora.
Tomáš Bolek, tehdy trenér žáků

Tak jaké to bylo v Belgii?

Po desáté hodině jsme se chtěli vydat na cestu, ale zjistili jsme, že máme
v autobuse sršeň. Pan Bolek ji zabil polštářkem. Jeli jsme přes Prahu a pak do
Plzně. Za Plzní jsme v jednu hodinu ráno zastavili. Vyjeli jsme až ve dvě hodiny
ráno. Dívali jsme se na video a díky videu půlka autobusu usnula. A po chvíli až na
řidiče spali všichni. Kolem šesté hodiny ráno jsme uvízli před Frankfurtem v zácpě.
Po hodině jsme se ze zácpy dostali. Před Frankfurtem jsme se zastavili u benzínky
a nasnídali se. Když jsme vyjeli, po chvíli jsme uviděli letiště, vlak Euro-city a pár
letadel. Kolem druhé hodiny jsme se dostali do Holandska, aniž bychom o tom
věděli. Odtud cesta ubíhala rychle a za pár hodin jsme byli na místě. Přijeli jsme k
místu, kde byli ubytováni rodiče a fotbalisté z Hradce Králové. Když se dospělí
ubytovali, odjeli jsme na místo, kde se ubytoval náš tým. Po vyložení zavazadel
jsme se šli podívat na hřiště domácího týmu. U hřiště byla hospoda, ve které jsme
jedli. Vedle hospody byli tři velká a dvě malá hřiště. Když jsme si je prohlídli, šli
jsme na večeři, ke které byla červená polévka a hranolky s masem. Po večeři jsme
si zahráli fotbal, osprchovali a šli jsme na ubytovnu, kde jsme přespali. Druhý den
ráno jsme se vzbudili a šli na snídani, ke které jsme měli pití (džus, mléko kakao,
kávu). K jídlu jsme měli obilné kuličky, toustové chleby, housky, salámy, sýry a jiné
věci. Po snídani jsme hráli do oběda fotbal. Každý den po fotbalu jsme se
sprchovali. K obědu byla polévka zelená, brambory s masem a různé saláty.
Všechny obědy nám velice chutnaly. Po obědě jsme šli na ubytovnu, kde jsme se
převlékli a hledali zábavu.
Našli jsme video s televizí a kazetami, vodní pistole, basebalové pálky, různé míče a balónky. Pak jsme si šli zase zahrát
fotbal. Zahráli jsme si malí turnaj. Hráli jsme a několikrát nám míč spadl do řeky za hřištěm. Naštěstí se nám ho povedlo
vždycky vyndat. Po večeři jsme si opět zakopali a kolem desáté hodiny večer jsme vyčerpáni došli na ubytovnu a po večerní
hygieně jsme usnuli. Ráno když nás kolem osmé hodiny vzbudili, po půl deváté jsme po snídani hráli turnaj. Vyhrát bylo
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někdy obtížné. Hráli jsme s domácím týmem WIJGMAALEM
a s jedním holandským týmem. Oba soupeře jsme porazili.
Pak nás čekal rozhodující zápas s týmem z naší rodné země.
Byl to Hradec Králové. Zápas to byl velmi obtížný, a protože
v hrací době nikdo neuspěl, tak jsme museli kopat penalty.
Poslední penaltu kopal Honza Brožek. Vystřelil, jenže
brankář nestál na lajně a Honza kopal znovu. Všichni jsme
mu drželi pěsti, až na hradecké hráče. Honza neuspěl.
Kopnul to skoro doprostřed brány a jejich gólman to
vychytal. Byli jsme druzí. Dostali jsme pohár a otvíraly se
láhve. Bylo na nich napsáno: 19. 8. 2000 OLYMPIA
WIJGMAAL a natištěná kopačka. Na pohár jsme byli pyšní,
ale mysleli jsme na vítězství. Naše zklamání bylo velké, ale
radost byla větší. K večeři byly nějaké párky. Po večeři jsme
si šli zakopat a pak jsme si šli lehnout.
Další den byl volný, a proto jsme zamířili k jezeru. Tam jsme
si hodili věci na trávu a rozeběhli se a skočili do vody. Voda
byla docela teplá, tak jsme se do ní rychle vrhli. Po
vykoupání se Pepa Vincenc, Radek Chudomel a jiní kluci
zahrabali do písku až po krk. Nemohli se vyhrabat, a tak
jsme jim udělali z písku výrůstky. Když Radek s Pepou vylezli,
vymáchali jsme se v písku a pak k nám přišel jediný čistý
Honza Brožek. Po vykoupání jsme jeli na ubytovnu v autobuse. Polovina fotbalistů zpívala. Večer nás dvě hodiny před
večeří přišel trénovat fotbalista Lukáš Zelenka. Hraje tam
nějakou provinční ligu. Trénoval nás asi hodinu a pak jsme
přešli na jiné hřiště, kde jsme si zahráli fotbal. Po večeři jsme
šli na ubytovnu. Hráli jsme baseball a pak šli spát.
Další den po snídani jsme měli 2 hodiny volno a měli jsme
v plánu jet 150 km k moři, ale jeli jsme do AQUA PARKU.
Před AQUA PARKEM bylo ATOMIUM, velký atom z devíti
atomů. Za chvilku jsme došli před AQUA PARK, kde jsme se
najedli. Potom jsme do něj vešli. Po převlečení jsme se
osprchovali a šli k bazénům. Uvnitř byly 3 tobogány a hodně
jiných atrakcí. Pořádně jsme se vykoupali a vyřádili až na
jednoho: Pepu Vincence. Bylo mu špatně, a tak dostal

prášek a zůstal u dospělých, kteří nejeli.
Po příjezdu na ubytovnu jsme si dali usušit věci a jeli jsme se
podívat na hřiště Anderlechtu. U hřiště bylo hodně aut.
Některé musely být hodně drahé. Hřiště bylo hezké a blízko
kabin byly poháry. Pak jsme se jeli podívat k nějakému
domu, kde je senát a parlament. Pak jsme se navečeřeli. Po
večeři přijela nějaká rapová skupina. Většině se líbila a po ní
tam přijel nějaký DJ. Úplně všem fotbalistům i fotbalistce se
to líbilo. Do půl jedenácté jsme tam byli a pak diskotéka
skončila. V 11 hodin jsme už museli spát.
Další den byl poslední a nikdo nesnesl pomyšlení jet domů
do Čech. V ten den jsme si snědli poslední snídani ve
WIJGMAALU. K obědu jsme měli maso a hranolky. Po obědě
jsme se jeli kouknout do Leuvenu, kde bylo mnoho atrakcí.
Dospělí jeli do pivovaru STELLA ARTOIS. Odtamtud si
odvezli každý triko se značkou pivovaru.
Po příjezdu jsme si zahráli s Hradcem Králové fotbal
a dospělí si zahráli s Belgičany, kteří obsluhovali hospodu,
a co připravovali ten zájezd. K poslední večeři jsme měli
belgickou specialitu: škeble. Skoro všem chutnali, až na
malé výjimky. Po večeři jsme všichni šli k ohni, kde bylo
ukončení zájezdu a rozloučení. Belgičané nám zazpívali
písničku a my jsme na oplátku zazpívali „Okolo Hradce“. Po
závěrečném ohni jsme si šli sbalit věci a ráno kolem čtvrté
vstali.
Rozloučili jsme se a odjeli domů. Se smutnými tvářemi, že
odjíždíme, jsme byli do té doby, než jsme byli v Německu.
Těšili jsme se na příjezd domů. Cesta trvala poměrně
dlouho. Na celnici se řidičovi ztratila peněženka s pasem.
Vrátili jsme se na celnici, ale po peněžence se slehla zem.
Kolem deváté hodiny jsme byli u Chvaletic. Když jsme byli
před Cholticemi, tak jsme všichni radostí zpívali a po
vyložení zavazadel jsme objali své rodiče. Všichni z toho
mají velký zážitek.
Účastník zájezdu, 13 let.

CDS DALŠÍ CESTA
Centrum denních služeb slouží jako denní stacionář pro
mentálně a tělesně handicapované dospělé osoby od 18
do 70 let. Podle plánu jsme 1. 4. 2020 centrum otevřeli,
ale vzhledem ke koronavirové pandemii nemohli být
v CDS klienti, byli zde pouze zaměstnanci a dodělávali
potřebné vnitřní i venkovní úpravy. Nakonec jsme se
dočkali a 27. 5. 2020 jsme se v Centru přivítali se všemi
klienty. Tento první den nás navštívil i starosta městyse
Mgr. Tomáš Bolek.
Následně jsme 29. 6. uskutečnili den otevřených dveří
v CDS a zároveň i koncert smyčcového kvarteta Corvus
quartet v kapli Svatého Romedia. Přišlo se k nám podívat
hodně lidí. Každému za jeho návštěvu děkujeme a děkujeme i za finanční příspěvky, které jsme od Vás dostali ať
už přímo v CDS anebo na koncertě. Byl to hezký den, který
proběhl v přátelské atmosféře, a my ještě jednou všem
děkujeme.
Celé léto fungujeme na plné obrátky. Měli jsme každý
týden zaměřený na poznávání cizích států a nazvali jsme
to “Naše letní cestování“ V rámci tohoto cestování nás
navštívila spousta lidí a známých, kteří nám vyprávěli

o svých dovolených či cestách v daných zemích. Promítali
jsme, povídali, prohlíželi fotografie či četli zajímavosti
o cizích státech. Také jsme byli s klienty dvakrát autobusem na výletě v Bystřici pod Perštejnem a na Kačině.
Chodíme na procházky po oboře a po Cholticích,
vytváříme různé výrobky, malování, pečení, modelování
apod. Je nám všem dohromady dobře. Také nás navštívilo
centrum Mykabo z Přelouče a divadlo Ujeto. Máme
radost z každé návštěvy a snažíme se naše klienty zapojit i
do běžného života. Chodíme s nimi na nákupy, do
restaurací, cukrárny, na poštu, do knihovny apod.
Děkujeme všem občanům Choltic za to, že nás mezi sebe
tak dobře přijali, na našich procházkách nás zdraví,
pomáhají nám a přispívají tak k lepšímu zapojení
handicapovaných osob do běžného života.
Nebojte se, přijďte se k nám podívat
a navštívit nás, všechny Vás
rádi přivítáme.
Za CDS:
ředitelka Mgr. Lenka Šturmová
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INFORMACE
COVID
COVID PRO SENIORY

Vážení senioři, pokud budete potřebovat pomoc a nemáte
se na koho v rodině obrátit, jsme Vám na úřadě městyse
kdykoliv k dispozici. Můžeme Vám pomoci s dodáním
roušek, dezinfekce či s dalšími potřebami. Volat můžete na
telefon 466 972 200 (úřad-podatelna) nebo na 606 660 226
(starosta T. Bolek). Jsme tu v případě potřeby pro Vás.
Covid - co nás čeká po zavolání od hygieny
Vážení spoluobčané, co dělat v karanténě, kolik testů
potřebuji a kam na ně zajít? Na tyto a podobné otázky jsme
pro Vás připravili souhrn informací, který jsme převzali z
veřejných zdrojů. Mohou zde být tedy informace, které
během několika dní zastarají, a proto vše berte prosím jako
aktuální informaci, kterou je však třeba vždy čerstvě ověřit.
Výsledek testu na covid-19 se můžete dozvědět několika
cestami. Původně ho sdělovali buď lékaři, kteří vyšetřované
indikovali k odběru, nebo pracovníci hygienické stanice.
Laboratoře mohly informovat jen v případě, že byl výsledek
negativní. To se ale změnilo 17. září - Ministerstvo
zdravotnictví vydalo opatření, podle kterého mají všechny
laboratoře zajišťující vyšetření vzorků informovat pacienta
o pozitivním výsledku prostřednictvím SMS nebo e-mailem.
A to nejpozději do 48 hodin od přijetí vzorku k vyšetření.
Zpráva má obsahovat všechny potřebné instrukce nejdůležitějším bodem je přitom oznámení, že musíte
zůstat v izolaci - být doma a omezit kontakt i s dalšími členy
domácnosti. Zároveň je třeba zavolat nebo napsat svému
lékaři a nechat si vystavit potvrzení o pracovní neschopnosti. V současné době pracovní neschopnost při covidu
trvá minimálně 10 dnů.
Co bude dál?
Člověka s pozitivním výsledkem testu na covid má co
nejdříve kontaktovat místně příslušná hygiena. Aktuálně
jsou ale stanice na mnoha místech republiky přetížené a na
telefonát můžete čekat i několik dní. Až vám hygiena zavolá,
vyzve vás k uvedení seznamu lidí, se kterými jste byli v
posledních pěti dnech před prokázanou pozitivitou v
rizikovém kontaktu. Chtít bude jména i telefonní čísla.
Celý proces nahlašování kontaktů a jejich trasování by se
nicméně měl v týdnu od 21. září změnit - má se spustit
takzvané sebereportování.
Daný člověk, který je pozitivně otestován, dostane o tom
informaci a obdrží webový formulář, kde bude moci vyplnit
informace o svých kontaktech, že se setkal s rodinným
příslušníkem, pracovním kontaktem. Vyplní telefonní číslo,
popíše stav.
Co je PCR test?
Jde o rozšířenou molekulárně diagnostickou metodu, která
je velmi citlivá a přesná. Vzorek se odebírá zpravidla
výtěrem z nosohltanu. Výsledky bývají zpravidla k dispozici
do 48 hodin. PCR test může detekovat pozitivitu i před
propuknutím příznaků nebo u asymptomatických jedinců.
Metoda je proto nejvhodnější k rychlému odhalení, zda-li
člověk není v daný moment nakažen a nešíří virus do svého
okolí.
Co je rizikový kontakt?
Jsou to všichni lidé, se kterými jste setrvali v blízké vzájemné
vzdálenosti do dvou metrů po dobu minimálně 15 minut
bez roušky. Nejčastěji to bývají rodinní příslušníci, kolegové
nebo příbuzní, se kterými jste byli na rodinné oslavě,
kamarádi, spoluhráči a další.
Pozor - nově platí, že pokud měl pozitivně testovaný pacient
i jeho kontakt po celou dobu nasazenou roušku přes ústa
i nos (vyjma kontaktu kratšího než 15 minut nebo na větší
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vzdálenost než 1,5 metru) a osoba v kontaktu nemá
příznaky, nebude muset do karantény. Podmínkou je, že se
nesmí jednat o improvizovanou roušku v podobě šátku,
trika apod.
Konec izolace
Při mírném nebo bezpříznakovém průběhu můžete z izolace
po 10 dnech bez PCR testu. U bezpříznakových pacientů
jsou podmínkou minimálně tři dny absence klinických
příznaků. Výjimkou jsou pracovníci ve zdravotnictví a sociálních službách, u kterých izolace vždy končí testem.
Mírné rozdíly jsou u hospitalizovaných pacientů s těžkým
průběhem nákazy. Pokud má hospitalizovaný závažný
průběh a příznaky u něj přetrvají i po 14 dnech, bude znovu
otestován a při přetrvávající pozitivitě bude možné provést
ještě test na životaschopnost viru (metoda kultivace).
Vyjde-li test negativní, pacient je i při PCR pozitivitě
neinfekční a může být přeložen na běžné oddělení.
Aplikace eRouška
Od pátku je funkční nová verze aplikace eRouška, která
uživatele upozorní na možný kontakt s infikovaným, pro
všechny typy telefonů. Nová eRouška má fungovat tak, že
pokud je člověk pozitivně testovaný, dostane od hygieniků
unikátní kód, který po zadání do aplikace umožní rozeslání
varování na všechna zařízení, která telefon ve své blízkosti
zaznamenal.
Lidé dostanou varování, že se vyskytovali v blízkosti
nakaženého, a návod, jak mají postupovat dále. Nebudou
ale znát identitu nakaženého.
Byl jsem v kontaktu, co teď?
Na základě informací od nakaženého vám zavolají hygienici.
O kontaktu vás informují a zároveň vám sdělí, že musíte
absolvovat PCR test - dostavit se na odběrové místo. Vystaví
elektronickou žádanku na vaše jméno - budou chtít znát
nejen vaše jméno, ale i bydliště a rodné číslo.
Zároveň vám hygiena nařídí karanténu. Do ní nemusíte,
pokud jste sami covid-19 v méně než 90 dnech prodělali v takovém případě jste považováni za imunizované.
Pokud tomu tak ale není, musíte zůstat doma, a to 10 dnů od
rizikového kontaktu s pozitivním člověkem. Karanténu
vystaví váš praktický lékař, kterému je třeba zavolat.
Kdy na test?
Testování se nově liší podle toho, zda jste příznakoví, či
nikoliv. Epidemiologové se shodli, že asymptomatický
kontakt, který je v karanténě, bude podroben testování
nově 4. až 5. den od kontaktu. Test v prvních třech dnech byl
u bezpříznakové osoby moc brzy, existovalo zde vysoké
riziko nezachycení pozitivity. Symptomatický kontakt se
nadále testuje 1. až 5. den v závislosti na epidemiologickém
vyhodnocení.
Mám negativní test - můžu z karantény?
Pokud je váš první PCR test negativní, v nastavené
karanténě i přesto pokračujete. Na jejím konci vám lékař
vystaví elektronickou žádanku na další PCR test. Pokud bude
i ten negativní, karanténu vám následně lékař ukončí. Pokud
je ovšem buď první, nebo druhý test pozitivní - bude vám
naopak nařízena izolace a vše se pro vás poté řídí pravidly
pro tento režim.
Jak se chovat v izolaci a karanténě
Pro izolaci i karanténu platí daná pravidla chování, která
mají zamezit tomu, aby se nákaza dále šířila z pacientů na
jejich blízké a další lidi. Podrobně jsou uvedeny na webu
Ministerstva zdravotnictví nebo Státního zdravotního
ústavu. Ale platí: na maximum omezit kontakt se svým
okolím a důsledná dezinfekce všeho, co používám.
Připraveno z veřejných zdrojů

INFORMACE O KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA
PARDUBICKÉHO KRAJE
Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se
uskuteční v pátek 2. října 2020 v době od 14:00
do 22:00 hodin a v sobotu 3. října 2020 v době
od 8:00 do 14:00 hodin.
• Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
• Každý volič musí dodržovat nařízená hygienická opatření (rouška, dezinfekce rukou, rozestup)
• Voliči bude umožněno hlasovat
poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky
(občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
• Voliče, který není zapsán ve výpisu
ze stálého seznamu a který prokáže
své právo hlasovat ve volebním
okrsku, okrsková volební komise
dopíše do výpisu ze stálého seznamu
dodatečně a umožní mu hlasování.

POZOR: volební místnost je letos v areálu zdravotního střediska,
v bývalé ordinaci dětského lékaře. V současné době tyto prostory
slouží jako knihovna. Důvodem změny volební místnosti je
probíhající rekonstrukce prostor knihovny v budově radnice.

• Volič, který se dostavil do volební
místnosti s voličským průkazem, je
povinen tento průkaz odevzdat
okrskové volební komisi, ta jej přiloží
k výpisu ze stálého seznamu.
• Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních, důvodů Úřad
městyse Choltice o zajištění volby do
přenosné volební urny a to na číslech
466 972 200 (úřad) nebo 466 972 599
(volební místnost). Členové volební
komise jej navštíví s přenosnou urnou
v pátek 2.3.2020 mezi 15:30 a 16:30 h.
• Obyvatelé Ledce budou moci volit
do přenosné urny v Ledci na obecním
úřadě v pátek 2. 3. 2020 od 17:00 do
18:00 hod. nebo běžným způsobem
v Cholticích.

• Pro voliče, kteří mají státem nařízenou karanténu nebo izolaci z důvodu
nemoci covid-19, platí zvláštní způsob
hlasování dle zákon 350/2020 Sb.
(více na www.mvcr.cz/volby.aspx).
Voliči z okresu Pardubice mohou volit
na místě: parkoviště v areálu ENTERIA
arény, Sukova třída 1735, Pardubice
(parkoviště u zimního stadionu).
Hlasování se uskuteční 30. 9. 2020 od
7:00 do 15:00 hodin.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb může
volič obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.

CHOLTICKÝ DEŠTNÍK

Co Vás čeká v pondělí 28. 9. 2020 v Cholticích? Tvořivé či
výtvarné dílničky pro děti i dospělé, malování na obličej
a tělo, tradiční "jarmark" kde se dají koupit například různé
dekorace, šperky, dřevěné hračky, věci z vlny, keramika,
dokonce vánoční ozdoby, nebo také ovocné šťávy, česnek,
domácí celozrnné sušenky, koření a mnoho dalšího. Nebude
chybět ani oblíbený trdelník a Kunětická zmrzka. Hlavní
občerstvení zajišťuje místní regionální výrobce Josef Raba.
O zábavu bude postaráno, kromě tvořivých dílen tu bude
ručně poháněný kolotoč a loutkové divadlo, které hraje v 11
a v 15 hodin. Těšíme na Vás. Lukáš Rychtecký, zámek Choltice

V sobotu 5. 9. 2020 se uskutečnil v areálu choltického
zámku 8. ročník benefičního festivalu Choltický deštník.
Jde o multižánrový festival, jehož hlavní myšlenkou je
vytvořit pro malé i velké návštěvníky příjemnou atmosféru,
pobavit se a zároveň se něco nového dozvědět. Návštěvníkům je zároveň dopřáno dobrého pocitu z toho, že
podpoří organizaci, která pomáhá spoluobčanům, kteří si
kvůli mentálnímu nebo fyzickému postižení nemohou
pomoci sami. Výtěžek z prvních pěti ročníků byl věnován
Centru Paraple v.o.s a nyní je podpora směřována na CDS
Další cesta v Cholticích, které je určeno pro práci s tělesně
a mentálně postiženými občany.
Zdar letošního ročníku podpořilo, navzdory pojmenování
festivalu, tradičně dobré počasí. Bouřkové mraky se opět
jako zázrakem před Cholticemi rozestoupily a tak mohl
program festivalu běžet jako po drátkách a bez přerušení.
Program na hlavním pódiu odstartoval jako vždy zdařilé
divadlo kmene Trilobit a dále pokračoval vystoupením
kapel Šutr Bend, Good Season a Budoár staré dámy. Festival
uzavíraly skvěle nacvičené fórklórní (čtete správně) kahancové tance přátel z dalekých Zlatých Hor a povídání spisovatelky Marie Formáčkové doprovázené písničkami Jany
Rychterové. Doprovodný program byl zaměřen především
na děti, které si mohly zasoutěžit a pohrát s kmenem
Trilobit, povozit se na koních nebo navštívit výtvarné dílny.
Příjemným překvapením byla vystoupení mladých
mažoretek pod vedením Lucie a Dity Šebkové ze Svinčan.
Moc děkujeme všem sponzorům a návštěvníkům festivalu
za jejich podporu. Především však velké poděkování patří
všem dobrovolníkům, kteří svojí pomocí přispěli k uskutečnění tohoto ročníku. Společně se všichni zasloužili o výtěžek 35 000 Kč, který bude poukázán na činnost CDS Další
cesta, které tyto prostředky využije na podporu aktivit
připravovaných pro své klienty. Za tuto práci jim patří také
velký dík.
Za spolek Deštník, Ing. Jan Čermák
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KALENDÁŘ AKCÍ
28.9. Choltické podzimní slavnosti
3.10. Zlaťák cyklovýlet po Cholticku - 18. ročník
3.10. Svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu
7.10. Vítání občánků
9.10. Slavnostní posvěcení Božích muk
10.10. Drakiáda s Trilobitem
23.10. Promítání starých filmů
23.10. Chraň se, seniore!
- 14:00 hodin - Zámecká restaurace
7.11. Strašidla na zámku - ZRUŠENO!
14.11. Turnaj v discgolfu + Český pohár
v lukostřelbě
17.11. Koncert A. Hrdého v kapli sv. Romedia
20.11. Mladá vína
1.12. Rozsvícení vánočního stromu
12.12. Advent na zámku

SLAVNOSTNÍ POSVĚCENÍ
BOŽÍCH MUK
Na cestě mezi Cholticemi a Svinčanami se nám letos
podařilo zrestaurovat Boží muka. Jejich torzo nám
nedělalo dobrou reklamu spoustu let. Po dohodě s panem farářem Paclíkem dojde k jejich posvěcení v pátek
9. 7. 2020 od 15:30. Cca půlhodinový program bude
zahrnovat kromě samotného svěcení také krátký výhled
do historie a pěvecké vystoupení. Těšíme na Vaši účast.

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
POŠTY V CHOLTICÍCH
Od 1. 10. 2020 dochází ke změně
otevírací doby pobočky České pošty v Cholticích.
Pošta bude mít otevřeno takto:
Pondělí:
13,00 - 18,00 hod.
Úterý: 8,00 - 12,00 13,00 - 14,00 hod.
Středa:
13,00 - 18,00 hod.
Čtvrtek: 8,00 - 12,00 13,00 - 14,00 hod.
Pátek: 8,00 - 12,00 13,00 - 14,00 hod.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Tradiční vítání občánků se uskuteční ve středu 7.10.2020 od
16:00 hod. na malém zámku v Cholticích. Bude mít ale jiný
formát. Společné uvítání všech dětí není z důvodu
proticovidových opatření doporučené, a tak proběhne vítání
každého miminka starostou městyse samostatně, pouze za
účasti jeho rodiny a příbuzných. Na každou rodinu máme
vyčleněno 15 minut, během kterých proběhne přivítání,
předání dárků a focení a krátký hudební program.

CHRAŇ SE, SENIORE
Městys Choltice podpoří preventivní program pro naše
seniory. Jedná se o preventivní projekt Krajského ředitelství
policie Pardubického kraje s názvem „Chraň se, seniore!“
Projekt je určen převážně pro seniory a ve spolupráci s herci
divadla „VeTři“ přibližuje problematiku kriminality páchané
právě na starších osobách. Představení se účastní i policejní
preventisté a kriminalisté, kteří poskytují rady a sdělují
zkušenosti, jak se proti této trestné činnosti bránit.
Termín konání je pátek 23. 10. 2020 od 14:00 hod. v Zámecké
restauraci. Nad akcí vzal záštitu starosta městyse Tomáš Bolek,
který se akce zúčastní a po skončení bude besedovat s občany
o dění v městysi. Občerstvení je zajištěno.

SENIOR TAXI
Zastupitelé se zabývají možností zřízení služby pro seniory
SENIOR TAXI. Probíhá sběr informací a zkušeností ostatních
obcí, které tuto službu již zajišťují. Senior si platí část dopravy,
obec doplácí zbytek. Městys Choltice zatím eviduje tři zájemce
o tuto službu z řad seniorů. Pokud by někdo další měl o tuto
službu zájem, ozvěte se prosím panu starostovi.
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).

