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Závěr školního roku je také ve znamení školní olympiády
O pohár městyse Choltice. Když děti rády sportují, je to
nejmenší se zúčastnit vyhodnocení těch nejlepších, předat jim zasloužené medaile, ale ocenit účast i ostatních,
kteří se přidaly ke sportovnímu zápolení. Předávání cen
proběhlo 23.6. a 29.6. v základní škole za účasti starosty
Tomáše Bolka.

Vážení spoluobčané,
máme za sebou třetí letošní zasedání zastupitelstva a tak
je pro Vás připraveno třetí číslo zpravodaje, ve kterém
najdete informace ze zasedání a další zprávy z Choltic.
Přinášíme také kalendář nejbližších kulturních či sportovních akcí. A protože nás čekají prázdninové měsíce,
které díky politické situaci ve světě, ale i třeba nadcházející olympiádě v Brazílii, nebudou jistě okurkové, přeji
Vám určitě alespoň na dovolené pohodu a jinak trochu
volného času na návštěvu choltického zámku či našich
sportovišť. I přes léto pořádáme několik zajímavých akcí,
na kterých se můžete pobavit a odreagovat. Tak proč
toho nevyužít.
Mgr. Tomáš Bolek

SKONČIL ŠKOLNÍ ROK

INFORMACE Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE CHOLTICE
Zasedání se konalo v pondělí 27. 6. 2016 od 18:00 v hospůdce Na Hřišti. Zúčastnilo se ho 10 zastupitelů a 13
občanů. Zápis s přesným zněním usnesení je k dispozici
na podatelně Úřadu městyse nebo na www.choltice.cz.

Ve čtvrtek 30. 6. 2016 skončil školní rok i v Cholticích.
Žáci dostali ve škole vysvědčení, ale školní rok končí až
slavnostním vyřazením deváťáků na choltickém zámku.
Letos potřetí pod zámeckým platanem v parku. Starosta
Tomáš Bolek spolu s místostarostou Janem Pavlíkem
předali odcházejícím deváťákům pamětní listy a popřáli
jim mnoho úspěchů v jejich dalším studiu.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo informace o probíhajících stavebních akcích, ostatní údržbě obecního
majetku a plán stavebních prací na vědomí. Více informací se dočtete na straně 4 tohoto čísla Choltického
zpravodaje.
Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo zprávu Finančního odboru Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2015 a
schválilo účetní závěrku a závěrečný účet městyse a
schválilo celoroční hospodaření městyse Choltice za rok
2015 bez výhrad. Starosta shrnul základní parametry
výsledků hospodaření v roce 2015 a informoval o auditu,
který byl proveden Finančním odborem Krajského úřadu
PK dne 14. 10. 2015 a 20. 4. 2016. Městys v roce 2015
hospodařil s příjmy ve výši 27 492 tis. Kč a s výdaji ve výši

V naší mateřince máme zavedenou také pěknou tradici a
tou je loučení s předškoláky. Ve středu 15. 6. 2016 se
sešli v mateřince rodinní příslušníci našich předškoláků,
aby zhlédli jejich perfektní vystoupení na závěrečné
besídce. Pak už následovalo tradiční předávání pamětních listů z rukou starosty Tomáše Bolka a místostarosty
Jana Pavlíka, kteří přidali předškolákům i přání mnoha
úspěchů v základní škole.
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Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové
opatření č. 6/2016. Starosta představil přítomným rozpočtové opatření č. 6/2016. Rozpočtová opatření č. 3, 4
a 5/2016 se týkají přijetí dotací na opravu zámeckých
oken, na opravu chodníku v Nádražní a na vybavení
JSDH. Byla přijata rozhodnutím starosty. Jedním z bodů
bylo vyčlenění výdajů na osobního asistenta pro handicapovaného předškoláka, občana městyse Choltice, který
by měl od 1. 9. 2016 nastoupit do MŠ Lipoltice. Rodina
předškoláka je ochotna si hradit polovinu nákladů na
osobního asistenta. Pro letošní rok se jedná o částku 20
tis. Kč.

34 387 tis. Kč. Hospodaření tedy skončilo schodkem 7
195 tis. Kč, který byl kryt úvěrem a vlastními prostředky.
Konečný zůstatek na účtech městyse činil k 31. 12. 2015
částku 2 163 tis. Kč. V roce 2014 to bylo 2 357 tis. Kč.
Zůstatek nevyčerpaného úvěru byl 4 421 tis. Kč. Při auditu nebyla zjištěna žádná chyba. Celoroční hospodaření
městyse bylo tedy schváleno bez výhrad.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo účetní závěrku ZŠ Choltice za rok 2015 a účetní závěrku MŠ Choltice
za rok 2015. Hospodaření MŠ skončilo s výsledkem hospodaření 0 Kč. MŠ měla od městyse neinv. příspěvek na
provoz ve výši 540 000 Kč.

Rozpočtové opatření se týkalo také připravované rekonstrukce toalet na Úřadě městyse Choltice. Záchody na
úřadě jsou ve velice špatném stavu, nesplňují hygienické
normy, jsou společné pro ženy a muže, pro zaměstnance
i návštěvy. Jejich stav je neustále kritizován jak zaměstnanci, tak návštěvami. Projekt řeší jejich rozšíření do 1.
patra, kde vznikne WC pro dámské zaměstnankyně.
V přízemí bude nově vybudováno WC pro invalidy a
ostatní WC budou v prostorách dnešních toalet. Projekt
zpracovává Ing. Pavliš, je předběžně odsouhlasen na
KHS, a jak bude dokončen, včetně rozpočtu, je třeba
požádat o souhlas stavební úřad a následně vysoutěžit
stavební firmu. Dle předběžné informace projektanta
z konce minulého týdne je třeba počítat s náklady cca
700 tis. Kč.

Hospodaření ZŠ skončilo s výsledkem hospodaření v
hlavní činnosti 23 660,89 Kč, který bude rozdělen 20 %
do fondu odměn (4 700 Kč) a 80 % do rezervního fondu
(18 960,89 Kč). Hospodaření ZŠ v doplňkové činnosti
skončilo s výsledkem hospodaření ve výši 5 043,01 Kč,
který bude rozdělen 20 % do fondu odměn (1 000 Kč) a
80 % do rezervního fondu (4 043,01 Kč). ZŠ dostala
v roce 2015 od městyse neinvestiční příspěvek na provoz
ve výši 2 190 tis, Kč. Hospodaření školských zařízení kontroluje městysem pověřená auditorka Ing. Marta Studničková Pleskotová, která neshledala na hospodaření
škol žádné nedostatky a doporučila schválit účetní závěrky obou škol.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo uzavření
smlouvy o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou,
a. s., na částku 1 000 000 Kč s úrokem ve výši 1,78 % p.
a. na překlenutí případného časového nesouladu mezi
tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru a pověřuje starostu k podpisu příslušné smluvní
dokumentace. Úvěr je nutné splatit do 30. 6. 2017. Zajištění úvěru nebude majetkem městyse, ale standardně
budoucími příjmy rozpočtu. Čerpání úvěru proběhne
klasickým způsobem, tj. čerpáním z hlavního účtu do
debetního zůstatku, pokud bude potřeba. Kontokorentním úvěrem disponoval městys i v loňském roce, kdy jej
krátkodobě využil pro pokrytí nedostatku finančních
prostředků z důvodu úhrady sankce, která byla městysi
vyměřena v souvislosti s čerpáním dotace pro renesanční
zámek čp. 5.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvy
s Pardubickým krajem o poskytnutí účelové dotace od
Pardubického kraje z Programu obnovy venkova na
opravy chodníků v obci a z Programu podpory stavební
obnovy kulturních památek na opravu zámeckých oken.
Starosta seznámil přítomné s poskytnutými dotacemi od
Pardubického kraje z Programu obnovy venkova na
opravy chodníků v obci ve výši 100 tis. Kč a z Programu
podpory stavební obnovy kulturních památek na opravu
3 ks zámeckých oken ve výši 50 tis. Kč.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p. č. 181/18 v k. ú. Choltice o výměře 217 m2 za
cenu 80 Kč za m2 a režijní náklady ve výši 7 209 Kč spojené s prodejem pozemku manželům N. a s možností 12
splátek kupní ceny a režijních nákladů.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu městyse
Choltice s Domovem pro seniory v Heřmanově Městci.
Městys Choltice přispěje částkou 8 tis. Kč. Stejnou výši
příspěvku na občana poskytl městys i přeloučskému
Domovu u fontány.

Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo usnesení č.
6/3/2015 o bezúplatném převodu pozemku p. č. 956
v k. ú. Choltice. Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo koupi pozemku p. č. 956 v k. ú. Choltice o výměře 198
m2 za cenu 6 640 Kč plus režijní náklady související
s koupí od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Sta-2-

odstranění komunálního odpadu. Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dodatek č. 4/2016 s SOP, a. s. Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o výpůjčce sběrných nádob č. 53/2016 s SOP, a. s. Starosta
podal informace ohledně připravovaného vypsání výběrového řízení pro získání nové firmy pro likvidaci odpadu
a o jednání se současným provozovatelem této služby.
Vypsání výběrového řízení se jeví jako dost riskantní krok
– z oslovených 4 firem by se do výběrového řízení přihlásily zřejmě jen Služby města Pardubic. Navíc by městys
odchodem z dobrovolného svazku obcí, který je akcionářem SOP, a. s., přišel ročně o cca 60 tis. Kč na dividendách. Výběrové řízení by nemuselo přinést požadovaný
finanční efekt, navíc při jednáních s SOP a.s. je zřejmé, že
firma hledá možné úspory, jak snížit městysi náklady na
svoz odpadu. Z těchto důvodů navrhl, aby výběrové řízení vypisováno nebylo. Informaci ještě doplnil Ing. Havlík
s konstatováním, že stávající firma SOP, a. s. je ochotna
vážit každý svoz, a tak by městys měl přesné informace o
množství likvidovaného odpadu. Starosta dále informoval o novém dodatku smlouvy se SOP, a. s., kdy v rámci
nového projektu této firmy a souhlasu městyse se jej
zúčastnit (půjde o přetřiďování směsného odpadu před
odvozem na skládku z důvodu zjišťování možného energetické využívání odpadu) městysi nabídlo snížení ceny
za uložení o 300 Kč (z nynějších 698 Kč/tuna na nových
398 Kč/tuna), a to od 1. července. Zároveň firma SOP, a.
s. nabídla zapůjčení 30 ks sběrných 110 l nádob na bioodpad, které městys bude následně půjčovat občanům.

rosta seznámil přítomné s koupí pozemku p. č. 956 v k. ú.
Choltice (náhon u Chrtnického rybníku). Bylo nutné zrušit
předchozí usnesení zastupitelstva městyse o bezúplatném převodu, neboť Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR před podpisem smlouvy změnila své stanovisko a
vyjádřila požadavek o úplatném převodu. Pozemek vyjde
na 6 640 Kč plus režijní náklady.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výpůjčku pozemku p. č. 273 (ZE) v k. ú. Choltice o výměře 5 111 m2
paní H. P. na dobu dvou let od podpisu smlouvy. Starosta seznámil přítomné s žádostí o výpůjčku pozemku p. č.
273 (ZE) v k. ú. Choltice. Žádá jej H. P. pro pastvu koní.
Výpůjčka byla schválena v roce 2014 a 2015 na jeden
rok, nyní žadatelka žádá její prodloužení na další období.
Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo usnesení č.
3/8/2015 o prodeji pozemku p. č. 758/29 v k. ú. Choltice. Starosta informoval přítomné o odstoupení TJ Slavoj
od záměru rozšíření kabin (kuželna, ubytování) a tím i
pominul důvod prodeje pozemku 758/29 v k. ú. Choltice
investorovi M. Č.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-122014539/VB/01 – název stavby: Choltice Nádražní –
knn-Krtička. Starosta informoval přítomné o žádosti ČEZ
Distribuce, a. s. o uzavření smlouvy na stavbu přípojky nn
v ulici Nádražní k pozemku pana Krtičky. Cena za VB je
stanovena na 1 210 Kč vč. DPH.

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

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o průběhu pozemkových úprav v k. ú.
Choltice a k. ú. Ledec. Starosta informoval o končících
pozemkových úpravách v k. ú. Choltice a Ledec, kdy firma Geošrafo má projekt předat na pozemkový úřad do
30. 7. 2016. Pozemkový úřad po vypořádání námitek
pozemkové úpravy odsouhlasí a předá katastrálnímu
úřadu k zápisu, který by měl být proveden v lednu 2017.
Tím bude mít každý vlastník dostatek času pro přípravu
přiznání k dani nemovitosti a k jednání s nájemci polí.

-

-

Starosta dále informoval o probíhajících jednoduchých
pozemkových úpravách v intravilánu, které se týkají několika pozemků ve zjednodušené evidenci v lokalitě
V Zahradách a Lipoltické ulici. Dále starosta informoval o
připravované digitalizaci mapy intravilánu katastru Choltic, kdy by mělo dojít k fyzickému přeměřování skutečných hranic pozemků.

-

-

Zastupitelstvo Choltice nesouhlasilo s vypsáním výběrového řízení na dodavatele zajišťujícího sběr, svoz a
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29. června končí své působení v dětské ordinaci
MUDr. Věra Richterová; v červenci se nepodařilo zajistit služby, ordinace tedy nebude fungovat, v srpnu
budou v choltické ordinaci zastupovat náhradníci a
od 1. září nastoupí MUDr. Kosová. S MUDr. Richterovou se zástupci městyse i školy rozloučili 29. června ve 12.30 hodin v dětské ordinaci
následně byly zhodnoceny proběhlé kulturní a sportovní akce
stále se řeší záležitost úklidu listí z lípy na hřbitově
na soukromém pozemku – právní zástupkyně žadatelky požádala o drobné doplnění a upřesnění zápisu, zatím bez odezvy
knihovna je uzavřena od 1. do 15. 7. z důvodu čerpání dovolené
svoz pytlového odpadu nebyl svážen 7.7., ale mimořádně až 11. 7. z důvodu dovolených

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo název ulice Za
Humny pro ulici na pozemku p. č. 157. Starosta informoval o žádosti paní Rolečkové o pojmenování ulice, aby
mohl být zkolaudován rodinný domek. Podle stávajícího
pasportu MK, schváleného v roce 2010, by tato ulice
měla nést název Zadní. Starosta navrhl přehodnocení
názvu ulice, vyjádřil názor, že by ulice měla nést nový
název, nejlépe název v dané lokalitě užívaný v historii a
vyzval zastupitele k podání návrhů. Následovala diskuze
ohledně názvu, zastupitelé se poté přiklonili k historickému názvu Za Humny.

-

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo bod Různé na
vědomí.

-

INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍCH A PŘIPRAVOVANÝCH
STAVEBNÍCH AKCÍCH

-

Chodník v Nádražní ul. – stavba dokončena, délka 300 m
a šířka 1,5 m, náklady na stavbu ve výši 572 403 Kč. Stavbu provedla firma Michal Káles. Byly upraveny i vjezdy k
RD, použit frézing.

-

s výběrovým řízením na zhotovitele stavby se tedy
počítá až na podzim a stavba by měla být zahájena
1. 3. 2017. V lednu bude navíc na tuto stavbu podána žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
příprava projektu na rekonstrukci WC na Úřadě městyse (rozpočtová cena 700 tis. Kč)
oprava střechy nad jídelnou ZŠ Choltice
z financí mikroregionu Podhůří Železných hor bude
opravena silnice do Svinčan (od Antoníčku)
oprava 3 ks oken na zámku
oprava hromosvodu na zámku
příprava projektu na odkanalizování křižovatky U
Kvartýru, oprava chodníku v místě
příprava projektu na rekonstrukci toalet pro zámecký sál
příprava projektu na rekonstrukci chodníku od nám.
sv. Trojice do ulice Nádražní
příprava projektu na rekonstrukci knihovny
příprava projektu na rekonstrukci hasičské zbrojnice
snaha o získání dotace na rekonstrukce toalet v MŠ
Choltice
příprava na rekonstrukci školní jídelny (klimatizace,
osvětlení, obklady a dlažby)
připraven projekt na revitalizaci Podrybníčků a Marešáku, čeká se na vhodnou dotaci
snaha o řešení parkování u ZŠ a MŠ

Úklid a údržba veřejných prostranství a zeleně
Sekání travnatých ploch, koše, kontejnery, záhony v Lipoltické osázení, stříhání keřů, stříkaní chodníků proti
plevelům, úklid kolem zámku, pomoc při přípravě akcí na
zámku, svozy pytlů papír plasty, čištění obory prosekávání, sekání úklid hřbitova, zalévání vysazených keřů Lipoltická, rozvoz kůry v ul. Lipoltická, rozvoz štěrku a úprava
cestiček v oboře, sekání kolem rybníků, opravy stávajících chodníků Lipoltická, výměna obrubníků B. Jelínka,
sekání hřiště, provozní opravy nářadí a sekaček a jiných
zařízení, prořezávání větví nad chodníky a u křižovatek,
prořez stromů Nádražní odvoz větví úklid, chodník Nádražní, štěrk chodník u lesovny, pročištění výsadby dubů,
příprava na výsadbu, úklid koupaliště, odstraňování plevele u nové výsadby keřů v nových ulicích, pokračování
oprav chodníků, příprava oprav komunikací SúS, oprava
4 ks kanalizačních vpustí, oprava hromosvodu zámek,
příprava výměny oken na OÚ Ledec, instalace čerpadla
na hřbitově

Sakury v Nádražní ul. – došlo k prořezání stromů odbornou firmou. Větve tak nyní nebrání ani autům při průjezdu, ani chodcům na chodníku.
Běžná údržba majetku – výměna kotle u praktického
lékaře, oprava anténních rozvodů (čp. 160, 260), oprava
plynového budníku ve zdravotním středisku, instalace
mříže – vstup do Zámecké expozice Choltice, lavičky a
úprava atrakcí na dětském hřišti, zhotoven malý val pod
mostkem v ulici U Pošty (zabrání rozlivu potoka na louku), čištění kanálů a přejezdových žlabů, oprava kanalizační přípojky na Úřadě městyse Choltice, úklid na koupališti (požární nádrž – koupání na vlastní nebezpečí),
oprava podlahy v bytě čp. 160, výmalba autobusové
zastávky na náměstí, pravidelná údržba travnatých ploch
Plánované stavební či přípravné činnosti v roce 2016:
-

REKONSTRUKCE SEVERNÍ ULICE

příprava projektu pro ulici U Obory (v současné době
není dofinalizován, není tak ani stavební povolení,

Středa 15. 6. 2016 - 15:00 – zprůjezdněna Severní ulice.
Po 3 měsících od zahájení stavby byla dnes stavba ulice
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Severní (230 m) a část ul. B. Jelínka (75 m) předána občanům do plného provozu.

kategorii mužů, kde Miloš Slavíček vyrovnal absolutním
nástřelem 125/125 světový rekord.

Stavba byla dokončena 4. 6. 2016. Stavbu provedla firma
Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o. a asfaltový povrch jako subdodavatel M-Silnice, a. s.

Tím si vylepšil své osobní maximum a zajistil si místo na
Světové poháry (San Marino, Baku) a Mistrovství Evropy
(Lonato-Itálie).

Starosta seznámil s méněpracemi ve výši 538 861 Kč vč.
DPH a vícepracemi ve výši 1 031 647 Kč vč. DPH, ke kterým na stavbě došlo, např. rozšíření o křižovatku ulic
B. Jelínka a Větrná.

Největší úspěchy M. Slavíčka v brokové střelbě skeet:
2009 - ME Osijek junior: 3. místo v družstvu
2009 - MS Maribor junior: 1. místo jednotlivec, 1. místo v
družstvu
2009 - MČR Brno junior: 1.
místo jednotlivec
2010 - MS Mnichov junior:
1. místo v družstvu
2010 - MČR Hradec Králové
junior: 3. místo jednotlivec
2012 - ME Kypr junior: 1.
místo v družstvu
2013 - MČR Plzeň junior: 1.
místo jednotlivec
2013 - ME Suhl junior: 3. místo v družstvu
2014 - MČR Hradec Králové: 1. místo jednotlivec
2015 - MČR Brno: 1. místo jednotlivec
2016 - MMB a MBB Brno: 3. místo jednotlivec - vyrovnání světového rekordu v absolutním nástřelu (125 ze 125
terčů) v základní části

Celkově stály stavební práce 3 493 tis. Kč.
S vlastníky RD bylo domluveno osázení veřejnou zelení.

ZMĚNA NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ

Milošovi gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Ve středu 29. 6. 2016 naposledy, před odchodem do
důchodu, sloužila na dětském oddělení v Cholticích
MUDr. Věra Richterová.
Choltice opouští po 26 letech a jednom měsíci. Poděkovat ji za vše, co pro choltické děti a maminky udělala,
kromě starosty Tomáše Bolka a zástupců úřadu městyse
Choltice, přišla také zástupkyně ředitelky ZŠ Choltice
Vlasta Jozífová.

V sobotu 21. 5. 2016 bylo v zámecké obřadní místnosti
na programu letošní první vítání choltických občánků, ale
i dvou miminek ze sousední obce Chrtníky.
Starosta Tomáš Bolek přivítal spolu s Patricii Vachutkovou ze sociální komise mezi nové choltické občany Marii
Viktorii, Lucii, Štěpána, Zuzanu a od sousedů Viktora a
Jáchyma.

Paní doktorce za její péči mnohokrát děkujeme.

MILOŠ SLAVÍČEK Z PODHOREK DOSÁHL DALŠÍHO
ÚSPĚCHU

O ukolébavky se opět postaraly Iva a Iveta Frýdovy, fotila
Míša Dvorská.

Ve dnech 13. -15. 5. 2016 proběhl v Brně - Soběšicích
další z nominačních závodů na ME v disciplíně skeet v
-5-

•

DEŠŤOVÁ STOKA

700 tis. Kč - na rekonstrukci WC v budově úřadu
městyse
Rozdíl ve výši 688 tis. Kč je zajištěn z přebytku z roku
2015.

SENIOŘI NA SLAVNOSTI VE VRACLAVI
V sobota 14. 5. 2016 se naši senioři vydali na májové
slavnosti do Vraclavi. Do této obce u Zámrsku jezdí naši
senioři na přátelská setkání s místními již několik let. O
skvělou zábavu se tradičně stará choltická kapela Václava
Čermáka.
V pondělí 16. 5. 2016 začala stavba dešťové stoky, bude
mít délku 373 m a napojí se na stoku v Lipoltické ulici na křižovatce s Okružní - a bude pokračovat ulicí U Obory, dále přes koupaliště do potoka. Bude odvádět dešťové a balastní vody z lokality Choltice severozápad a z ulic
Hellichova, U Školy, Lipoltická a U Obory. Staví ji firma
AVJ Stavby s.r.o. ze Svitav, práce mají být dokončeny do
31.7.2016. Vysoutěžená cena je 2 285 tis. Kč bez DPH.

Seniory doprovodil i starosta Tomáš Bolek spolu s manželkou, kteří přijali pozvání vraclavského starosty Oldřicha Koblížka a jeho manželky Zuzany Tvrzníkové, která je
starostkou sousedního Zámrsku. I díky výtečné pohostinnosti vraclavského klubu důchodců všichni strávili ve
Vraclavi velice příjemný večer.

VÝLET DO PRŮHONIC

AKTUÁLNÍ HOSPODAŘENÍ A ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
Č. 6/2016
Městys Choltice disponoval k 30.6.2016 na účtech částkou 3 717 tis. Kč. Úvěr ve výši 11 mil. Kč byl v červnu
dočerpán na stavbu ulice Severní - B. Jelínka. Daňové
příjmy ze státního rozpočtu nevykazují výraznější výkyvy.
V rámci schváleného rozpočtového opatření dochází k
těmto změnám:
Navýšení příjmů o 422 tis. Kč, z toho:
•
•
•
•

400 tis. Kč - příjmy z lesního hospodářství
2 tis. Kč - odprodej dlažby z chodníků
9 tis. Kč - sankční platby - ČIŽP - pokuta Správa
žel. dopravní cesty
11 tis. Kč - přijaté poj. náhrady za účast JSDH na
likvidaci dopravních nehod

V sobotu 14. 5. 2016 jsme navštívili Průhonice.
Když objednaný vyhlídkový autobus autodopravy BUS
TRAVEL s.r.o. Pardubice přijel místo v 8.00 v 8.15
s výrazem řidiče, že chyba rozhodně není na jeho straně,
dalo se čekat, že výlet do průhonické přírody nebude bez
problémů. Naštěstí počasí bylo v sobotu nádherné, což si
asi každý z účastníků zájezdu v neděli uvědomil. Možná o
to více budeme na krásu Dendrologické zahrady a Průhonického parku vzpomínat… Dopolední program jsme
prožili v Dendrologické zahradě s průvodkyní paní Evou
Kopeckou. Za jejího odborného výkladu jsme prošli okruh směrem k Barevné louce, okolo Černého rybníka,
Dlouhé louky, Na valech, vřesovištěm až k nádhernému
záhonu tulipánů a poté k bylinkové zahrádce.

Navýšení výdajů o 1 091tis. Kč, z toho:
•
•
•
•
•

30 tis. Kč - nákup služeb - těžba dřeva v oboře
160 tis. Kč - oprava chodníků v Nádražní ulici
7 tis. Kč - vodovod, výměna šoupat v ul. B. Jelínka
36 tis. Kč - prodloužení vodovodu ul. Severní
50 tis. Kč - na projektovou dokumentaci odkanalizování křižovatky U Kvartýru
• 50 tis. Kč - služby osobního asistenta v MŠ Lipoltice
pro choltického žáka
• 48 tis. Kč - pořízení mříže do vstupních dveří zámecké
expozice
• 10 tis. Kč - koupě pozemku p.č. 956 v k.ú.Choltice od
AOPK ČR - náhon k Chrtnickému rybníku

Dendrologická zahrada se rozkládá na ploše 72,8 hektarů
a soustřeďuje téměř 8000 taxonů rostlin, nebylo tedy možné vše obsáhnout během dvouhodinové prohlídky. Nastává doba oběda, na který jsme se všichni
těšili. Příjemné prostředí restaurace, však záhy zcela
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LETNÍ MAKROBIOTICKÉ VAŘENÍ

přehlušil dojem, že si nás zde nikdo nevšímá. Nakonec
jsme po dlouhém čekání oběd dostali, dokonce i se slevou. V Průhonickém parku nám vyšli vstříc a čas objednané komentované prohlídky přizpůsobili. Vyšli jsme si
tak s panem Jiřím Burdou, zdejším dendrologem, na
ochutnávku krásné zahradní architektury. Zbyl i čas na
vlastní prohlídku parku podle výběru každého z nás. Na
nádvoří zámku probíhaly květinové trhy, využili jsme této
možnosti a přivezli si kousek té krásy s sebou domů.
Příjemná cukrárna v areálu zámku byla jako balzám na
moji, a snad i Vaši, dušičku.
I když výlet nebyl bez problémů (myslím tím i toho protivu řidiče), přesto je vzpomínka na tolik nádhery v obou
zahradách silná a láká k opětovné návštěvě. Děkuji Vám
všem za účast a určitě se při příštím organizovaném výletu poučím.
Radka Zelenková

Zimní přání vařit v létě v přírodě se nám splnilo. Páteční
slunečné počasí se dlouho schovávalo, ale těsně před
rozhodnutím, kde budeme vařit, nám přišlo na pomoc.

KNIHOVNA V CHOLTICÍCH

Tentokrát jsme ochutnali TEMPURU – smaženou divokou
zeleninu v těstíčku. Ke smažení se používají květy a listy
jedlých rostlin, jako například: květy bezu, lichořeřišnice,
listy špenátu, mangoldu, květ pampelišky, listy jitrocele,
listy bršlice, květy chrpy….. prostě co znáte a víte, že je
jedlé. Ostatní vaření bylo dietnější. Ve skupinkách jsme
připravili několik druhů salátů, které jsme postupně
ochutnávali a přitom netrpělivě čekali na další várku
TEMPURY, tedy hlavně smažených kousků bezu, které
mnozí z Vás již někdy ochutnali. K dobré letní pohodě
nám hrál a zpíval pan učitel Mgr. Jan Čermák. Doufáme,
že mu u nás chutnalo a moc mu touto cestou ještě jednou děkujeme. Společně s Ing. Janou Volánkovou se
těšíme na další kurz makrobiotiky.

Další knižní novinky si můžete vypůjčit v prvním srpnovém týdnu. Během letních prázdnin budou zrušena pravidelná čtvrteční odpoledne. Výpůjční dny zůstávají
v pondělí a ve středu.
V podzimních měsících připravujeme generační setkávání
s ukázkou zajímavých dovedností. Prosím Vás touto cestou o ochotu přijít a předat své zkušenosti mladším.
Každý měsíc si společně vyrobíme jeden výrobek v rámci
čtvrtečních knihovních podvečerů. První minikurz proběhne v říjnu.
Připravovaná akce:
Ve čtvrtek 4. srpna uspořádáme letní tvořivou dílnu pro
děti a rodiče. Začneme v 16.00 Pod platany. Další podrobnosti budou včas zveřejněny.

Za pořadatele Ing. Jana Volánková a Radka Zelenková

BOSOCHODECKÁ DÍLNA A SVATOJÁNSKÉ ČAROVÁNÍ

Za knihovnu připravila Radka Zelenková

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Knihovna má letos 39 nových čtenářů. Ve čtvrtečním
dopoledni 9. června minulého týdne proběhlo v zasedací
místnosti na úřadě městyse Choltice další pasování prvňáčků na čtenáře choltické knihovny.
Obě první třídy již navštívili naši knihovnu a spolu jsme
prošli lekcí čtenářské gramotnosti s knihami Petra Horáčka. Pasovací den byl tradiční, pan Gerštorf s chotí
spolu s mudrcem uvedli všichni prvňáčci do království
příběhů a pohádek. Chtěla bych poděkovat všem pomocníkům, zejména však oběma učitelkám paní Mgr.
Marii Brožové a Mgr. Tereze Štědroňové za dar čtení.

A máme tu další pokus o připomenutí lidových zvyků a
tradic. Nahlédli jsme do čar a kouzel Svatojánské noci.
Připravili jsme Janův olej z třezalky, vybrali 9 různých
bylin pro čarovnou svatojánskou kytičku se stuhami

Tak nechť, naši milí čtenáři, Vám je četba jen potěšením!
Za Knihovnu městyse Choltice Radka Zelenková
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v barvách našich přání, omyli se čistou vodou ze studánky, která má v tento čas velkou sílu, snědli upečený věneček symbolizující tradiční vití věnců a svoje přání jsme
pustili po proudu Zlatotoku spolu s našimi kytičkami.

la bouřka, která většinu příchozích zahnala do svých
domovů. Akce se konala za finančního přispění pojišťovny Generali, a. s.

HOSPODA NA HŘIŠTI

Na začátku jsme ale nejprve pilně tvořili bosochodecké
sandály, jež nás budou zdobit celé léto. Chození na boso
je totiž velkou módou. Tak proč to letos nezkusit!!!

Přejeme všem krásné prázdniny :-) I o prázdninách si
můžete užívat každý den pohostinnosti Sportovní hospůdky na hřišti v Cholticích. Ve středu pro vás s láskou
děláme od 16:30 domácí langoše. Každý pátek a sobotu
od 17 hodin pro vás připravujeme dobroty z udírny a
grilu. Můžete tak dle nabídky ochutnat například pstruhy, makrely na klacku, kuřecí a vepřové steaky, uzená či
grilovaná žebra, kuřata, sýry... Zeleninové saláty nebo
grilovaná zelenina je samozřejmostí.

Již nyní Vás zveme na příští Svatojánskou noc. Bude ještě
více čarovná a uskuteční se páteční večer
23. června 2017 „U křížku“.
Za pořadatele Markéta Wetzlerová a Radka Zelenková

CO SE DĚLO NA ZÁMKU

Na vaši návštěvu se těší manželé Rabovi s kolektivem.

Řemeslné Choltice, Festival chrámových a komorních
sborů a Pivní slavnosti. Tři velké akce, které jsou již na
zámku minulostí. Řemeslné Choltice si nenechaly ujít
stovky návštěvníků, kteří si mohli vyrobit svíčku, vytepat
šperk nebo se zaposlouchat do historie řemesel. Festival
chrámových a komorních sborů byl již tradičně velmi
zdařilou přehlídkou sborů z celé republiky. Již nyní se
těšíme na další ročník. A nemohu opomenout ani na
Pivní slavnosti, které se uskutečnily na nádvoří zámku
hned první červencový víkend. Návštěvníci si zde mohli
pochutnat i na nejrůznějších speciálech.

ZÁMECKÁ RESTAURACE CHOLTICE
V restauraci na zámku nás můžete navštívit každý den od
11 hodin. Tento víkend od soboty do neděle se můžete
těšit na speciality z čerstvých ryb a tradiční českou kuchyni. Ochutnat můžete: filety z pstruha na žampiónovopórkovým ragú se šťouchanými brambory, těstoviny s
lososem
či
hovězí
svíčkovou
na
smetaně.
Každý den pro Vás připravujeme čerstvé Choltické koláče, Zámecká medová žebra a jiné dobroty.
Kontakt: Pavla Dušková, tel.: +420 603 155
426, email: duskova.pavla@atlas.cz. Další informace
naleznete na nových stránkách. www.cholticezamek.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu!!

Nyní již pro vás chystáme závody v králičím hopu
(16. července), přehlídku sokolnictví (6. 8.) a Hradozámeckou noc (27. 8.). Tak doražte! Kastelán L. Rychtecký

KOUPALIŠTĚ
KALENDÁŘ AKCÍ
- 16. 7. – O zámecký pohár (závody v králičím hopu)
- 16. 7. – Pouťový fotbal od 15:00 a 17:00
- 30.-31. 7. – Mistrovství republiky ve střelbě vzduchovou pistolí
- 4. 8. – Letní tvořivá dílna pro děti a rodiče
- 6. 8. – Sokolnictví
- 27. 8. – Hradozámecká noc
- 10. 9. – Choltický deštník
- 17. 9. – Burčákové slavnosti
- 28. 9. – Choltické slavnosti

Areál koupaliště je otevřen, ale koupání je pouze na
vlastní nebezpečí. Nejedná se o schválené koupaliště.
Dbejte zvýšené opatrnosti.

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).

OHLÉDNUTÍ ZA DĚTSKÝM DNEM
Dětský den se uskutečnil poslední květnovou sobotu
v zámeckém parku. Hlavní atrakcí byl bezesporu
aquazorbing na rybníku Zrcadlo. Připraveny však byly i
soutěže či skákací hrad. Bohužel závěr akce znepříjemni-8-

