CHOLTICKÝ ZPRAVODAJ
číslo 3/2017, vydáno dne 7. 7. 2017

S obcí Bezděkov se mění průběh hranice v místě polní
cesty z Bezděkova do Jeníkovic. Změna se týká 7 pozemků
v k.ú. Bezděkov o celkové výměře 2 404 m2 a 6 pozemků
v k.ú. Choltice o celkové výměře 2 333 m2. Rozdíl činí
+71 m2 pro k.ú.Choltice.

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
máme za sebou čtvrté letošní zasedání zastupitelstva, a
tak je pro Vás připraveno třetí číslo zpravodaje, ve kterém
najdete informace z 3. a 4. zasedání a další zprávy z Choltic. Já bych Vás z tohoto místa rád pozval na akce, které
pro Vás naši organizátoři připravili, do zámeckého nebo
sportovního areálu, jejich výčet najdete uvnitř zpravodaje. I přes léto se můžete v Cholticích pobavit a odreagovat.
Přeji Vám pohodové letní měsíce.

www.choltice.cz

S obcí Jedousov se mění průběh hranice v místě polní
cesty z Podhorek do Jedousova. Nová hranice povede
okrajem tělesa komunikace tak, že plocha polní cesty
bude ležet v k.ú. Choltice. Druhá změna mění průběh katastrální hranice v místě cesty pod křížkem. Cesta byla tzv.
spůlná cesta, v délce 491 m. Nová hranice povede okrajem tělesa komunikace tak, že plocha polní cesty bude
v k.ú. Jedousov. Z tohoto důvodu vstoupila do KoPÚ část
k.ú. Jedousov o výměře 2 657 m2, která byla na základě
schváleného návrhu nových pozemků nahrazena novými
pozemky z katastrálního území Choltice o výměře
2 658 m2. Změna se týká 2 pozemků v k.ú. Choltice a 2 pozemků v k.ú. Jedousov. Rozdíl výměr k.ú. činí +1 m2 pro
k.ú. Jedousov.

Mgr. Tomáš Bolek

S obcí Svinčany se změna týká 13 pozemků v k.ú. Svinčany
a 7 pozemků v k.ú. Choltice. Změna se týká hranice
v místě vedení silnice III. třídy z Choltic do Jeníkovic a hranice polní cesty v jižní části k.ú. Choltice směrem na Stojice. Z tohoto důvodu vstoupila do KoPÚ část k.ú. Svinčany
o výměře 4 546 m2, která byla na základě schváleného návrhu nových pozemků nahrazena novými pozemky z k.ú.
Choltice o výměře 4 547 m2. Změna katastrální hranice
bude výměrou 1 m2 ve prospěch k.ú. Svinčany.

INFORMACE Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE CHOLTICE
Zasedání se konalo v pondělí 5. 6. 2017 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městyse Choltice. Zúčastnilo
se ho 9 zastupitelů a 1 občan. Zápis s přesným zněním
usnesení je k dispozici na podatelně Úřadu městyse nebo
na www.choltice.cz.

S obcí Jeníkovice se změna týká 2 parcel v k.ú. Jeníkovice
a 2 parcel v k.ú. Choltice. Změna je navržena na severozápadním okraji katastrálního území Jeníkovice u Choltic
v místě napojení polní cesty z Bezděkova do Jeníkovic
k silnici z Choltic do Jeníkovic. Nová hranice povede okrajem tělesa komunikace tak, že vozovka polní cesty bude
ležet v k.ú. Choltice a příkop v k.ú. Jeníkovice. Z tohoto
důvodu vstoupila do KoPÚ část k.ú. Jeníkovice o výměře
104 m2, která byla na základě schváleného návrhu nových
pozemků nahrazena novými pozemky z katastrálního
území Choltice o výměře 104 m2. Výměry obou k.ú. se nezmění.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dohody o
změně průběhu části obecní hranice mezi městysem
Choltice a obcemi Bezděkov, Jedousov, Jeníkovice, Svinčany a Veselí podle návrhu zpracovaného firmou GEOŠRAFO s.r.o.
Starosta seznámil přítomné s navrženými změnami katastrální hranice mezi městysem Choltice a některými sousedními obcemi v souvislosti s dokončováním pozemkových úprav v k.ú. Choltice.
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S obcí Veselí se změna týká průběhu spůlné cesty, v délce
657 m z Veselí do Jedousova. Nová hranice povede okrajem tělesa komunikace (severozápadní strana) tak, že plocha polní cesty bude ležet v k.ú. Choltice.

Přespárování okenních spár ve 3 bytech – proběhne v letních měsících
Rekonstrukce vzduchotechniky a osvětlení v kuchyni ZŠ
Choltice - kuchyně získá klimatizaci – výměna vzduchu
s vyhříváním a nové osvětlení. Práce začnou zkraje letních
prázdnin a hotovo bude do konce prázdnin. Předání staveniště 27. 6. 2017

Druhá změna se týká nové hranice mezi okrajem nově navržené doplňkové polní cesty a rozhraním nově navržených parcel orné půdy. Změny se týkají celkem 4 pozemků
v k. ú. Veselí a 5 pozemků v k. ú. Choltice. Z tohoto důvodu
vstoupila do KoPÚ část k. ú. Veselí u Přelouče o výměře
1 622 m2, která byla na základě schváleného návrhu nových pozemků nahrazena novými pozemky z k.ú. Choltice
o výměře 1 626 m2. Změna katastrální hranice bude výměrou 4 m2 ve prospěch obce Veselí.

Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Choltice - zahájení
1. 7. 2017, dokončení 20. 8. 2017.
Rekonstrukce střechy zámku – jižní křídlo 1. etapa - zahájení 1. 7. 2017, dokončení 31. 8. 2017.
Meditační sezení u Glicerdy - probíhá

INFORMACE Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE CHOLTICE

Opravy chodníků – dílčí - probíhá
Dokončuje se projekt rekonstrukce chodníků a zastávek
od nám. Sv. Trojice do Nádražní ul.

Zasedání se konalo v pondělí 26. 6. 2017 od 18.00 hodin
v Zámecké restauraci v Cholticích. Zúčastnilo se ho 10 zastupitelů a 11 občanů. Zápis s přesným zněním usnesení
je k dispozici na podatelně Úřadu městyse nebo na
www.choltice.cz.

SDH projednává návrh studie rekonstrukce zbrojnice.
TJ Slavoj projednává návrh studie rekonstrukce budovy
kabin a hospody.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o uskutečněných a připravovaných stavebních akcích.

Plán stavebních akcí na rok 2017 je uveden na webu
www.choltice.cz v sekci Pro občany/správa majetku/stavební akce.

Rekonstrukce ulice u Obory - stavbu realizuje firma Colas
CZ, a.s. Stavba byla zahájena 13. 4. 2017 a dokončení
bude 30. 6. 2017.

Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo zprávu Finančního odboru Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2016 a
schválilo účetní závěrku a závěrečný účet městyse a
schválilo celoroční hospodaření městyse Choltice za rok
2016 bez výhrad.
Starosta informoval, že městys má pro letošní rok schváleny příjmy ve výši 24 109 tis. Kč a výdaje ve výši 25 013
tis. Kč. Stav financí na bankovních účtech městyse
k 31. 5. 2017 je 3 671 805 Kč.
Starosta shrnul základní parametry výsledků hospodaření
v roce 2016. Městys v roce 2016 hospodařil s příjmy ve
výši 25 698 tis. Kč a s výdaji ve výši 26 342 tis. Kč. Hospodaření tedy skončilo schodkem 644 tis. Kč, který byl kryt
přebytky vlastních prostředků z minulých let. Konečný zůstatek na účtech městyse činil k 31. 12. 2016 částku
3 122 tis. Kč. V roce 2015 to bylo 2 163 tis. Kč.

Chodníky v Nádražní a před Terezou – jsou hotové
Průzkum vrtu na koupališti – cena průzkumu 29 tis. Kč.
Probíhá
Statický průzkum mostku v Ledci – cena cca 30 tis. Kč –
doporučeno omezení na 6t

Úvěr byl vyčerpán v souladu s podmínkami banky na ulici
Severní. V roce 2014 na ulice Hellichova, U Školy a na kanalizaci v těchto ulicích.

Odstranění plísní ve 3 bytech DCHB 260 – odstranění a
přemalování ostění a stěn proběhlo

Audit hospodaření byl proveden Finančním odborem
Krajského úřadu PK dne 27. 10. 2016 a 30. 5. 2017. Audit
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nezjistil žádné chyby a nedostatky, ani žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
městyse v budoucnosti.

50 000 Kč z rozpočtu PK z programu podpory stavební
obnovy a restaurování kulturních památek a drobných
objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji
na akci Choltice, zámek čp. 1 výměna 2 ks výplní arkád a
smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ve výši 100 000 Kč na opravu chodníků v obci.

Zpráva o výsledku přezkoumání a závěrečný účet byly
v souladu se zákonem řádně zveřejněny na úřední desce
a na webových stránkách městyse.

Smlouva pro SDH – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu PK na požární techniku a věcné prostředky požární
ochrany jednotky SDH Choltice ve výši 25 000 Kč na pořízení elektrického navijáku s příslušenstvím. Naviják je namontován na CAS TATRA 815.

Celoroční hospodaření městyse bude tedy schváleno bez
výhrad.
Rozpočet, rozpočtová opatření a zprávy auditu jsou zveřejněny na webu www.choltice.cz v sekci Úřad městyse/dokumenty městyse/rozpočet městyse.

Smlouva na zámecká okna - Smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu PK z programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji ve výši 50 000
Kč na akci Choltice, zámek čp. 1 výměna 2 ks výplní arkád.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo účetní závěrku
ZŠ Choltice za rok 2016 a účetní závěrku MŠ Choltice za
rok 2016.
Starosta seznámil přítomné s účetními závěrkami ZŠ Choltice a MŠ Choltice za rok 2016. MŠ hospodařila v roce
2016 s částkou 4 695 tis. Kč a její hospodaření skončilo
s výsledkem hospodaření 151 792 Kč, který bude rozdělen
20 % do fondu odměn (30 358Kč) a 80 % do rezervního
fondu (121 434 Kč). MŠ má neinvestiční příspěvek
540 000 Kč

Smlouva na chodníky z POV – Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ve výši 100 000 Kč na
opravu chodníků v obci.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace s Mysliveckým spolkem
Choltice na částku 4 000 Kč.

ZŠ v roce 2016 hospodařila s částkou 15 116 tis. Kč a skončila s výsledkem hospodaření v hlavní činnosti
4 181,54 Kč, který bude rozdělen 20 % do fondu odměn
(800 Kč) a 80 % do rezervního fondu (3 381,54Kč). Hospodaření ZŠ v doplňkové činnosti skončilo s výsledkem hospodaření ve výši 3 075,61 Kč, který bude rozdělen 20 % do
fondu odměn (600 Kč) a 80 % do rezervního fondu
(2 475,61 Kč). ZŠ dostala v roce 2016 od městyse neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 1 896 000 Kč.

Starosta seznámil s žádostí Mysliveckého spolku Choltice
o příspěvek na uspořádání naučné stezky Choltickou oborou v rámci dětského dne konaného 3. 6. 2017 a to ve výši
4 000 Kč. Peníze se použijí na pořízení odměn pro soutěžící děti.
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutých dotacích jsou zveřejněny na webu www.choltice.cz v sekci Úřad městyse/dokumenty městyse/veřejnoprávní smlouvy.

Starosta zároveň uvedl, že hospodaření školských zařízení
kontroluje městysem pověřená auditorka Ing. Marta
Studničková Pleskotová, která neshledala na hospodaření
škol žádné nedostatky a doporučuje schválit účetní závěrky obou škol. Zpráva auditorky je k nahlédnutí.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo nájemné ve
výši 33,40 Kč za m2 pro DPS a DCHB.

Účetní závěrky škol jsou zveřejněny na webu www.choltice.cz v sekci Úřad městyse/dokumenty městyse/rozpočty příspěvkových organizací.

Aktuální výší nájemného v bytech DPS a DCHB, která je
nyní 27,83 Kč/m2 plus 133 až 144 Kč měsíčně platba za vybavení bytu zařizovacími předměty. Nájemné v podobných bytech DPS v okolí Choltic se pohybuje v rozmezí
45 - 51 Kč/m2. Z diskuse zastupitelů vyšel návrh na navýšení nájmu o 20 %, tj. na částku 33,40 Kč/m2. Nájemné se
zvýší o částky mezi 18 – 147 Kč měsíčně dle rozlohy bytu.
Platby za vybavení již nebudou požadovány.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu PK na požární techniku a
věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH Choltice
ve výši 25 000 Kč na pořízení elektrického navijáku s příslušenstvím, smlouvu o poskytnutí dotace ve výši

Nájem činí zhruba polovinu nákladů nájemníka, zbývající
část jsou náklady na energie a služby poskytované v
domě. Vybrané nájemné je používáno pro opravu domů
DPS a DCHB a část nájemného městys ukládá na zvláštní
účet fondu oprav.

Na podzim budeme řešit školské obvody a převod budovy
na školy.
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Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo nové znění nájemních smluv a domovní řád pro DPS a DCHB.

Starosta informoval o průběhu jednání se spolkem Další
cesta ohledně podpory záměru zřízení CDS v Cholticích a
seznámil přítomné s žádostí spolku Další cesta o podporu
a prodej pozemku v areálu DPS. Zmínil technické záležitosti (umístění stavby, kabel, odkup pozemku od
mž. Dvorských, dopravní situaci v lokalitě). Doplnily jej
jednatelky spolku Mgr. Lenka Šturmová a Lenka Brožková.
Jiná vhodná lokalita nebyla nalezena. Nikdo ze zastupitelů
nevyjádřil k záměru žádné námitky.

Starosta seznámil s hlavními změnami v nájemních smlouvách na byty v DPS a DCHB. Jsou upraveny podle nového
občanského zákoníku, noví nájemníci budou mít smlouvu
na dobu určitou (1 rok) s automatickým prodlužováním o
další rok, pokud budou dodržovat domovní řád. V průběhu měsíce července proběhne předání nových smluv
(dodatek v rozsahu nového znění). Domovní řád byl také
upraven podle současné legislativy, např. bylo umožněno
držení zvířat za podmínky, že nezpůsobují obyvatelům
domu nepřiměřené potíže.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo pasport komunikací.
Starosta uvedl, že v souvislosti se schválením záměru
umístění CDS v DPS čp. 160 je třeba umožnit vybudování
vjezdu do areálu CDS, a to tím, že bude zrušena křižovatka
ulici Zámecká a Ke Mlýnu. Toho se dosáhne převedením
ulice Ke Mlýnu do účelových komunikací. Nový pasport
následně formou rozhodnutí vydává Úřad městyse Choltice.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo snížení nájmu
v bytě č. 12 v DCHB čp. 260 o 25 %, a to počínaje měsícem, ve kterém byla podána žádost.
Starosta seznámil s žádostí podanou 24. 4. 2017 nájemkyní bytu č. 12 v DCHB čp. 260 o snížení nájmu z důvodu
výskytu plísně, která vzniká díky tepelnému mostu v obvodové zdi. Odstranění tepelného mostu je možné pouze
celkovým zateplením fasády domu, což je značně nákladné a je nutné ho naplánovat podle finančních možností městyse. Po diskusi byla navržena sleva z nájmu ve
výši 25 %.

Zastupitelstvo městyse Choltice neschválilo záměr umístění penzionu na koupališti, dokud nebude schválen záměr využití celého areálu koupaliště.
Na poradě 10. 4. 2017 seznámil Martin Čermák zastupitele se svým záměrem výstavby rekreačního objektu (penzionu) pro cca 50 lidí v horní části areálu koupaliště. Na
další poradě 15. 5. 2017 předložil zastupitelům studii
umístění objektu a upřesnil svoji představu o záboru
obecních pozemků a přístupu k objektu. O samotný bazén
koupaliště zájem nemá. Zastupitelé se tímto záměrem zabývali na výše uvedených poradách a také na poradě
19. 6. 2017. U většiny zastupitelů převládl názor, že je
třeba areál koupaliště řešit jako celek, nikoliv jednotlivé
části. Zatím nepřevládl nějaký názor, k jakému účelu by
měl areál sloužit a jak by měl být financován jeho provoz.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p. č. 765/26 v k. ú. Choltice Společenství vlastníků
domu čp. 234 Okružní, Choltice za cenu 125 Kč/m2 plus
režijní náklady související s prodejem ve výši 3 500 Kč.
Jedná se o parkovací plochu před domem čp. 234. Nikdo
jiný, než vlastníci domu tuto plochu nevyužívají. Pozemek má výměru 97 m2 a cca před 20 lety byl vyasfaltován. Navržena byla cena 125 Kč/m2 plus režijní náklady.
Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn zákonnou dobu
na ÚD. Námitky proti prodeji nebyly podány.

Vzhledem k tomu, že není jasný koncept využití celého
areálu, nebudou zastupitelé řešit odprodej jakékoliv jeho
části.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo informace starosty o ukončení činnosti zubní lékařky na vědomí.
Starosta informoval, že hledáme nového stomatologa.
MUDr. Horňáčková oznámila ukončení činnosti. Inzerát
byl zveřejněn v časopise stomatologické komory a také na
lékařských fakultách v Olomouci, Praze a Hradci Králové.
Zájemci se ozývají, někteří jsou i ze zahraničí. Pokud bude
lékař přijat do stomatologické komory, není na překážku
jeho národnost.

V diskuzi se probíraly možné varianty řešení lokality na
koupališti, zastupitelé vyjádřili shodu řešit prostranství
jako celek. Do diskuze je také nutné zapojit občany, aby
vyjádřili, co by v dané lokalitě chtěli (zda turistickou zónu
či zónu klidovou).
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o pozemkových úpravách v k. ú. Choltice
a k. ú. Ledec a informace o mapování intravilánu městyse Choltice.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo záměr umístění budovy Centra denních služeb v areálu Domu s pečovatelskou službou čp. 160.
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Pozemkové úpravy nabraly zpoždění, ale nyní probíhá již
překlápění nových údajů v katastru. Městys Choltice si
vzájemně s obcemi Bezděkov, Jeníkovice, Veselí, Svinčany
a Jedousov vyměnil menší části katastrálních hranic, aby
hranice vedla okraji cest a byla i patrná v přirozeném terénu. Předpokládá se, že během prázdnin by měl Pozemkový úřad vydat druhé rozhodnutí a pozemkové úpravy by
tak skončily. Vlastníky polí pak čeká vyjednání nových nájemních smluv se zemědělci, podání přiznání k dani z nemovitých věcí do 31. 1. 2018.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o přípravě změn územního plánu městyse
Choltice.
Městys má po čtyřech letech povinnost vyhodnotit plnění
územního plánu. Nový ÚP schválilo zastupitelstvo městyse 24. 6. 2013 a nabyl účinnosti 19. 7. 2013. Nyní nastal
čas prověřit a vyhodnotit, zda není zapotřebí některých
úprav. Starosta připraví výzvu pro občany o podávání případných námětů a podnětů o změně územního plánu;
podněty a připomínky poté budou vyhodnoceny zastupiteli a v případě uznaných a oprávněných připomínek dojde ke změně územního plánu. Výzva bude zveřejněna
zkraje července a bude trvat do poloviny září.

Katastrální úřad bude v Cholticích vytvářet novou digitální
mapu intravilánu (vnitřního zastavěného území Choltic)
prostřednictvím nového mapování. Komplexní pozemkové úpravy se týkaly extravilánu, tedy venkovního nezastavěného území. Přeměřením hranic pozemků a novým
zakreslením vznikne nejpřesnější možná mapa našeho intravilánu.

Aktuální informace o územním plánu Choltic jsou zveřejněny na webu www.choltice.cz v sekci Úřad městyse/územní a strategický plán.

Nejdříve proběhne zjišťování hranic pozemků a staveb a
prověření souladu údajů katastru se skutečným stavem v
terénu a v případě nalezení nesouladu jeho odstranění.
Zjišťování hranic je pro občany nejdůležitější etapa a je
třeba se jí zúčastnit osobně. Občané zde mají možnost nechat zdarma opravit různé nesrovnalosti v katastru, např.
nezapsané stavby, jinak postavené ploty, rušit některá
věcná břemena, apod. Vše zdarma. Zjišťování hranic začne v květnu a potrvá do konce roku. V příštím roce dojde
k novému zaměřování hranic a v roce 2019 by měla být
nová digitální mapa dokončena. Na rozdíl od jiných obcí,
kde digitální mapa vznikla pouhým překreslením stávajících map se všemi dosavadními nepřesnostmi, budou mít
Choltice digitální mapu podle nového zaměření pozemků.

Zastupitelstvo městyse Choltice nesouhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu městyse Choltice na odkup spalovny v Rybitví.

V týdnu od 19. 6. 2017 byly vlastníkům nemovitostí v lokalitě Na Hlásku a Nádražní ulice rozeslány pozvánky na
zjišťování hranic, které se v této lokalitě uskuteční ve
dnech 10. 7., 11. 7. a 13. 7. v čase od 8:30 do cca 15 hodin.
Vlastníci mají povinnost předložit dokumenty prokazující
hranice pozemku a mají možnost se s komisí domluvit na
nápravě nedostatků. Členem komise bude vždy zástupce
úřadu městyse, většinou občan znalý dané lokality, či někdo ze zastupitelů. Předsedou komise bude zástupce katastrálního úřadu.

Zastupitelé se předběžně dohodli zvýšit odměnu kronikářce za roční zápis včetně všech příloh na částku 8 000 Kč
za zápis a to od zápisu za rok 2016.

Městys Choltice obdržel dopis od primátora města Pardubice se žádostí o finanční příspěvek na odkup spalovny
v Rybitví. Zastupitelstvo města Pardubic odkup spalovny
odsouhlasilo, ale neodsouhlasilo částku za její odkup.
V dopise je požadována částka 343 Kč za jednoho obyvatele Choltic. Zastupitelé městyse Choltice s příspěvkem na
odkup nesouhlasí.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo odměnu za vedení kroniky včetně příloh ve výši 8 000 Kč za roční zápis,
a to počínaje rokem 2016.

Choltická kronika je zveřejněna na webu www.choltice.cz
v sekci Pro návštěvníky/kronika Choltic.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva na vědomí.
Starosta podal následující informace:

Další zjišťování průběhu hranic proběhne v týdnu od
31. 7. 2017. Aktuální informace o pozemkových úpravách
a novém mapování Choltic jsou zveřejněny na webu
www.choltice.cz v sekci Úřad městyse/pozemkové úpravy
a mapování Choltic.

průběžně se sleduje situace v areálu jedousovského kravína ohledně využívání pozemků městyse,
průběžně se řeší záležitost hluku při kouření před diskotékou.
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Uskutečněné akce:

Starosta informoval o žádosti velitele JSDH o finanční příspěvek na řidičský průkaz sk. C pro 2 členy výjezdové jednotky SDH Choltice, aby mohl rozšířit skupinu hasičů s řidičským průkazem skupiny C o 1-2 mladé členy, kteří by
byli schopni obsluhovat hasičské vozidlo CAS TATRA 815.
Cena kurzu je 18 tisíc korun, žádá se o příspěvek 50 % ceny
kurzu, tedy 9 tis. Kč. Ve smlouvě bude závazek příjemce
odsloužit v JSDH jako aktivní řidič min. 10 let a absolvovat
kurz strojníka JSDH v délce min. 40 hodin.

Kulturní akce: Staročeské pálení čarodějnic, 5. ročník Festivalu dětských pěveckých sborů, Terénní seminář Choltické louky na talíř i na vidličku s RNDr. Janou Vlkovou,
slavnostní otevření Knihobudky, Dětský den v Choltické
oboře, Staročeská řemesla v Cholticích, 14. ročník Festivalu chrámových a komorních sborů, Pasování na čtenáře,
Vernisáž obrazů malířky Aleny Vondřejcové
Společenské akce: Vítání občánků

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod
Různé.

Sportovní akce: 3 fotbalové turnaje mládeže, cyklistický
orientační závod dvojic, okrsková soutěž hasičů, volejbalový turnaj, tenisový turnaj
Bezpečnostní akce: cvičení hasičů – likvidace požáru ve
škole

V rámci diskuse občanů bylo poukázáno na parkování na
nových chodnících i travnatých plochách. Jde o nešvar,
který řeší obecní stráž ve spolupráci s pověřeným pracovníkem městyse.

Kalendář akcí je zveřejněn na webu www.choltice.cz pod
záložkou Kalendář akcí a také zde na straně 8.

VYŘAZENÍ 9. ROČNÍKU ZŠ

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o vypořádání žádostí o zkrácení doby nočního klidu.

V pátek 30. 6. 2017 skončil školní rok i v Cholticích. Již tradičně si žáci své vysvědčení vyzvedli ve školní budově, ale
pro žáky 9. ročníku končí školní rok až na choltickém
zámku, kde se s nimi rozloučí nejen jejich třídní učitel, ředitelka školy, ale i zřizovatel školy, tedy městys Choltice.
Z rukou starosty městyse Tomáše Bolka a místostarosty
Jana Pavlíka převzali žáci 9. ročníku pamětní listy a na
cestu jim bylo přibaleno přání mnoha úspěchů v dalším
studiu a v celém životě.

Starosta seznámil zastupitele s dvěma žádostmi občanů
Choltic o zkrácení doby nočního klidu, z důvodu konání rodinných akcí.
První žádost je na povolení rodinné akce dne 1. 7. 2017
v Jedousovské ulici. Žádost není správně formulovaná,
akce se nepovolují, ani nazakazují. Zastupitelstvo může
pouze zkrátit dobu noční klidu, o což ale v žádosti není žádáno. Druhá žádost je na zkrácení nočního klidu dne 7. 7.
2017 z důvodu konání rodinné oslavy. Vzhledem k tomu,
že zkrácení doby nočního klidu se řeší OZV, která musí být
před svojí účinností 15 dní zveřejněna na ÚD a současně
musí být schválena odborem dozor MV, nelze žádosti vyhovět pro pozdní podání.

LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY V MŠ
V úterý 27. 6. 2017 jsme se v naší mateřince loučili s předškoláky. Na školní zahradě děti zazpívaly několik pěkných
písniček rodičům a pak už dostávali z rukou starosty Tomáše Bolka a místostarosty Jana Pavlíka pamětní listy.
Tímto slavnostním vyřazením skončila jejich docházka do
mateřinky a od září je čeká velká škola. Děti svůj pobyt ve
školce zakončily tradičním opékáním buřtů a posledním
spaním.

Rovněž je třeba mít na zřeteli, ze zkrácení doby nočního
klidu by nemělo být využíváno pro čistě soukromé akce,
ale pro akce obecného významu, za účasti širší veřejnosti.
Obecně, rodinné akce a jiné oslavy nevyžadují souhlasu
obce, ale musí respektovat 22. hodinu, kdy začíná noční
klid. Informace o rozhodnutí zastupitelstva ve věci zkrácení nočního klidu jsou zveřejněna na webu www.choltice.cz v sekci Pro občany/Noční klid
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo příspěvek pro
dva členy JSDH ve výši 9 000 Kč na jednoho člena na částečnou úhradu nákladů na pořízení řidičského oprávnění
skupiny C.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

INFORMACE Z KNIHOVNY

V sobotu 24. 6. 2017 proběhlo letošní první vítání choltických občánků. Starosta Tomáš Bolek spolu s Patricií Vachutkovou, členkou sociální komise, přivítali na choltickém zámku mezi občany městyse Choltice Matyldu, Lukáše a Ondřeje. O kulturní doprovod se postaralo dívčí trio
z naší školy za kytarového doprovodu obětavého tatínka
Milana Vavříčka.

Pasování na čtenáře
Úterní dopoledne 6. 6. 2017 patřilo v krásném prostředí
renesančního zámku čp. 5 našim PRVŇÁČKŮM. Pasovali
jsme spolu s panem Gerštorfem, jeho paní a panem Mudrcem 34 nových čtenářů naší knihovny. Program obvyklého
scénáře jsme doplnili nejprve čtenou ukázkou kapitoly Písemka z matematiky z knihy Mikulášovy patálie a potom
v podání Trilodivadla (členové LLM – kmene Trilobit) i hranou verzí již zmíněné Písemky z matematiky s několika písničkami z celého představení. Po maratonu čtení
všech prvňáčků pan Gerštorf pasoval každého z nich na
čtenáře, poté co složili slavnostně slib, že se budou ke knihám chovat jako ke svým kamarádkám.

CHOLTIČANKA V. ČERMÁKA HRAJE K TANCI I POSLECHU
Oblíbená kapela Václava Čermáka Vás zve na odpolední
hudební dýchánky do sportovního areálu v Cholticích
v těchto termínech:
neděle 2.7.2017 od 14:30
neděle 16.7.2017 od 14:30 pouťová veselice
neděle 30.7.2017 od 14:30

Děkujeme všem dětem za krásné čtení, třídním učitelkám Mgr. Ivaně Benešové a Mgr. Zuzaně Vyhnálkové za
práci s dětmi, panu kastelánovi za Mudrce a poskytnutí
prostor, panu Gerštorfovi a jeho paní, že vážili cestu a přijali naše pozvání, panu školníkovi za fotografování, Trilodivadlu za ukázku z Mikulášových patálií, SRPŠ za příšpěvek k nákupu knih pro naše nové čtenáře a všem rodičům,
kteří přišli své děti podpořit. Moc si Vaší pomoci vážíme.

Vstupné: 40 Kč
Občerstvení zajištěno hospůdkou Na Hřišti.
KNIHOBUDKA
Ve čtvrtek 1. 6. 2017 jsme slavnostně otevřeli choltickou
Knihobudku. Díky iniciativě naší knihovnice Radky Zelenkové máme knihobudku ze zrušeného telefonního automatu před prodejnou COOP, naproti radnici. Čtenáři si
mohou vzít domů jakoukoliv knihu, ale mohou i vlastní
knihu pro další čtenáře v knihobudce zanechat.

Choltické louky na talíř i na vidličku
Seminář jsme 1. 6 . 2017 zahájili slavnostním otevřením
knihobudky. Paní RNDr. Janu Vlkovou jsme poprosili za
asistence pana starosty o přestřihnutí květinové pásky.
Osvěžili jsme se douškem šampaňského a vydali se zkratkou za Coopem ke Křížku. Paní Jana se na chvíli vnořila do
krásné louky v sadě a vrátila se s náručí plnou jedlého
kvítí. Další byliny jsme- určovali cestou zpět na louce drakiádní a také v oboře, kde jsme se zastavili pod již kvetoucím tulipánovníkem. Program pokračoval ve školní kuchyňce kulinárním workshopem. Začali jsme opět osvěžením. Tentokrát již letošní domácí bezovou šťávou se sodou a citronem. Paní Jana se nás snažila i vyzkoušet, přinesla na ochutnání dva aperitivy. Jeden jemnější světlý a
druhý tmavý silnější. Nechali jsme se poddat. Světlý byl z
listů broskvoně a tmavší z listů třešně.
A co jsme vařili? Jednohubky z domácí lučiny obalené v
květech kostivalu, večernice, hrachoru, vikve …. posazené
na plátku okurky. Makové chlebíčky, jako příloha k salátu.
Bagetky jsme nakrájeli a lehce potřeli utřeným máslem s
jemně natrhanými okvětními plátky vlčího máku, vše malinko přisoleno. Salát, tak tam se toho vešlo! Několik
druhů salátu z obchodu, jeden i ze zahrádky a potom
locika, hrachor, vikev, česnáček, popenec, okvětní lístky
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kopretin, „lebeda“…. A nakonec lehký moučník. Piškotové
těsto se šlehačkou a růžovou zavařeninou, ozdobeno
plátky růží. Vše bylo moc dobré, co jsme nesnědli, donesli
jsme k ochutnání našim nevěřícím manželům.

DOVOLENÁ V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Hemžský upozorňuje na plánovanou dovolenou ve
dnech 7. 7. a 17. - 28. 7. a prosí o zohlednění těchto termínů ohledně plánovaných návštěv a ohledně plánování
dostatečných zásob Vaší medikace v období července.

Radka Zelenková

7. 7. 2017 - bez zástupu

TJ SLAVOJ INFORMUJE

17. - 28. 7. 2017 - zástup pro akutní pacienty bude zajišťovat MUDr. Jana Sejkorová ve své ordinaci na adrese:
Kostnická 898, 530 06 Pardubice - Svítkov, tel. 466 635
944

Výsledky družstev fotbalu Slavoje Choltice v sezóně
2016/2017
A družstvo dospělých hrálo krajskou soutěž 1.B třídu a
umístilo se na 10. místě ze 14 účastníků. Sehrálo 26 utkání
(12-0-14), 39:68, zisk 34 bodů. Nejlepším střelcem byl Jan
Jeřábek s 9 góly.

Ordinační hodiny MUDr. Sejkorové:
Po
12:30 - 18:00
Út
7:30 - 12:30
St
7:30 - 12:30
Čt
7:30 - 12:30
Pá
7:30 - 12:30

B družstvo dospělých hrálo okresní soutěž IV. třídu Přeloučsko. Z 9 klubů obsadilo 2. místo, sehrálo 24 utkání (142-8), 64:59 a získalo 44 bodů. Nejlepším střelcem byl Marek Cvejn se 16 góly.

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY V LÉKÁRNĚ U ROMEDIA
Z důvodu změny ordinační doby praktického lékaře upravila Lékárna U Romedia v Cholticích od 5. 6. 2017 otevírací
dobu:
Po
7:45 – 14:00
Út
7:45 – 14:00
St
7:45 – 14:00
Čt
12:00 – 17:00
Pá
7:45 – 14:00

Starší žáci hráli v souklubí se Starým Hradištěm okresní
přebor. Skončili na 3. místě z 9 družstev. Získali 30 bodů
(10-0-6), 41:36. Nejlepším střelce byl Petr Kroužel s 11
góly.
Mladší žáci hráli v souklubí s Rosicemi. Z 8 družstev skončili na 5. místě s 21 body (7-0-7), 69:60. Nejlepším střelcem byl Ondřej Hejný s 18 góly.
Starší přípravka (do 10let) hrála okresní soutěž s 10 účastníky. Naši mladí se umístili na 3. místě s 36 body (12-0-6),
134:80. Největšího vítězství 17:2 dosáhli proti DFO PCE.
Nejlepším střelcem byl Jan Lukeš se 43 góly.

KALENDÁŘ AKCÍ
15.7. Den se zvířátky v zámeckém areálu, v parku závody
v králičím hopu
15. 7. Pouťové fotbalové odpoledne
5. - 6. 8. 2017 fotbalový turnaj Karla Kabeláče
12.8. „Obživlý zámek“ – speciální prohlídky
26.8. Choltické pivní slavnosti, Hradozámecká noc
9.9. Benefiční festival Choltický deštník
16.9. Burčákové slavnosti
28.9. Podzimní slavnosti aneb návrat ke kořenům
30.9. Mistrovství Evropy ve střelbě ze vzduchové pistole
7.10. Choltický zlaťák - cyklovýlet po Cholticku
4.11. Za strašidly na choltický zámek
25.11. Mikulášský vlak
2.12. Zájezd na Knížecí Vánoce na zámku v Ratibořicích
9.12. Advent na zámku

Mladší přípravka (do 8let) hrála okresní soutěž s 12 družstvy. Naši hráči s 39 body skončili na 3. místě (12-3-4)
se skóre 142:69. Nejlepším střelcem byl Adam Nešetřil
s 35 góly.
Zahájení soutěží
A
1.B třída
B
IV. třída
Dorost 1. třída
Žáci (ml.,st.)
Přípravka U10
Přípravka U8

13.8.
20.8.
27.8. H. Městec/Choltice
27.8. H. Městec/Choltice
26/27.8.
26/27.8.

Termíny přípravy
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).

15. 7. Pouťová utkání od 15 a 17 hodin
5. - 6.8. Memoriál Karla Kabeláče od 15 a 17 hodin
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