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pozemku má jedinečnou příležitost nechat si opravit nesrovnalosti na katastrální mapě. Podmínkou je aktivní
účast na zjišťování hranic Vašich pozemků. Ne každé obci
je toto dopřáno, je třeba toho využít. Opravy na mapách
platí stát.

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, v tomto čísle zpravodaje Vám přinášíme informace z dubnového zasedání zastupitelstva a
také další zprávy o životě v Cholticích, Ledci a Podhorkách.
Jak všichni doufáme, čeká nás už nyní konečně to pravé
slunečné jaro. Stejně tak jako Vy na Vašich zahradách budete asi svůj volný čas věnovat sekání trávy, která nám při
deštích hodně povyrostla, tak i městys bude nyní převážnou část svých sil věnovat údržbě a sekání veřejných
ploch. Postupně také budeme dosazovat v nově opravených ulicích keříky tam, kde došlo přes zimu k jejich
úhynu. V plánu je také strojní čištění ulic od zimního posypu a nečistot.

Velmi pozitivně hodnotím zájem o stavební parcely
v Cholticích, ať už jsou zájemci z řad místních mladých občanů, ale i z okolních obcí či z větších měst. Je to potěšující, ale zároveň zavazující. Rozvoj Choltic musí pokračovat.
Více podrobností o dění v našich obcích je uvedeno v informaci ze zasedání zastupitelstva a v dalších článcích.
Přeji Vám všem konečně teplé jaro.

Máme téměř dokončeny nové chodníky v Nádražní ulici a
v Pardubické před Terezou. Dále se budeme věnovat dílčím opravám chodníků na ostatních místech městyse.
Ulice U Obory dostává konečně kloudný povrch. Stavební
firma se sice potýkala s nepřízní počasí, ale nyní se počasí
umoudří a vše půjde podle plánu. Chystáme se na opravu
střechy na zámku, na obecním úřadě v Ledci, na rekonstrukci vzduchotechniky v ZŠ, na rekonstrukci WC v MŠ a
na další stavební akce.

Mgr. Tomáš Bolek

ZMĚNA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE V CHOLTICÍCH
K 30.4.2017 ukončila po 23 letech a 2 měsících své působení praktického lékaře v Cholticích MUDr. Alena Sudová.
V pátek 28.4.2017, v poslední ordinační den, jí za městys
Choltice přišli poděkovat i starosta Tomáš Bolek a zástupkyně úřadu městyse Lada Horáčková. S poděkováním přicházeli její pacienti po celý týden. Paní doktorce velice děkujeme za veškerou péči, kterou pro nás po celé své choltické působení vykonávala.

Velkou změnou pro nás i pro občany z okolních obcí je
změna praktického lékaře. Odcházející paní doktorce
MUDr. Sudové patří velké poděkování za její péči o naše
zdraví. Nový pan doktor MUDr. Hemžský si s sebou přináší
velké renomé z dosavadního působiště, tak snad nezbývá
nic jiného, než mu popřát, ať se mu u nás dobře pracuje a
pacienti ať jsou s jeho péčí spokojení. Městys počítá s postupnou rekonstrukcí prostor zdravotního střediska, aby
odpovídaly novodobým požadavkům.
Na jaře také začala probíhat diskuse o záměru zřízení centra denních služeb pro handicapované občany od nás i
z okolí. Městys záměr podporuje, hledají se vhodné prostory. Hledáme ale i nové prostory pro umístění našich
dětských skupin jako je např. Trilobit, či klubu maminek,
klubu důchodců, ale i pro komerční služby, např. pro pedikúru, kosmetiku, apod.

Od 1. 5. 2017 přebírá ordinaci MUDr. Libor Hemžský, který
dosud působil na přeloučské poliklinice jako internista a
specialista na vnitřní lékařství a kardiologii. Informace o
chystaných změnách v ordinaci i o změně ordinační doby
naleznete v jeho následujícím příspěvku:

Katastrální úřad bude pro Choltice zhotovovat novou pozemkovou mapu zastavěného území. Každý z vlastníků
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Dovoluji si oznámit, že od 1. 5. 2017 jsem převzal ordinaci
praktického lékaře v Cholticích po MUDr. Aleně Sudové.
Jmenuji se Libor Hemžský a jako lékař pracuji již více než
17 let. Nejprve jsem působil na kardiologickém oddělení
Nemocnice Pardubice a poté na interním oddělení Přeloučské polikliniky, odkud mě někteří pacienti možná znají.
Rád bych Vás upozornil, že došlo ke změně ordinačních hodin, které jsou nyní upraveny takto:
Pondělí: 7:00-13:00 (od 12:00 hod. pro objednané pacienty)
Úterý: 7:00-13:00 (od 12:00 hod. pro objednané pacienty)
Středa: 7:00-13:00 (od 12:00 hod. pro objednané pacienty)
Čtvrtek: 12:00-18:00 (od 16:00 hod. pro objednané pacienty)
Pátek: 7:00-13:00 (od 12:00 hod. pro objednané pacienty)

INFORMACE Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE CHOLTICE
Zasedání se konalo v pondělí 24. 4. 2017 od 18.00 hodin
v Zámecké restauraci v Cholticích. Zúčastnilo se ho 11 zastupitelů a 27 občanů. Zápis s přesným zněním usnesení
je k dispozici na podatelně Úřadu městyse nebo na
www.choltice.cz.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí prezentaci nového praktického lékaře v Cholticích MUDr. Libora Hemžského.
Starosta přivítal nového praktického lékaře v Cholticích
MUDr. Libora Hemžského a předal mu slovo, aby představil svou nadcházející lékařskou praxi. Ordinaci přebírá od
1. 5. 2017 po MUDr. Aleně Sudové. O změnách a záměrech MUDr. Hemžského najdete více na str. 1-2 v samostatném příspěvku.
V diskuzi zaznělo poděkování za prezentaci, přání hodně
štěstí v novém působišti a také informace, že MUDr. Hemžský nebude zajíždět do ordinace v Turkovicích, kde
také MUDr. Sudová působila. Pan doktor vysvětlil, že tam
není ordinace vybavena a nesplňuje základní hygienické
předpisy, navíc že plánuje vybavit choltickou ordinaci, kterou nebude na jeden den vypouštět. Informoval o této
skutečnosti již zastupitelstvo obce Turkovice. Starosta
dále zmínil, že v období jednoho roku se ustálí požadavky
pana doktora na vybavení a rozsah rekonstrukce ordinace
a bude pak nutné k rekonstrukci přistoupit. Je otázka, zda
po dobu rekonstrukce bude ordinace zcela uzavřena.

Prosím všechny pacienty, aby tyto nové ordinační hodiny
dodržovali a pokud nejsou předem objednaní na konkrétní
čas, aby se k návštěvě dostavili nejpozději v 11.30 hod.,
respektive v 15.30 hod, aby mohli být ještě ošetřeni.
Rozsah zdravotních služeb, které byly v ordinaci doposud
poskytovány, bude samozřejmě plně zachován. V plánu je
naopak poskytované služby postupně navyšovat (např.
EKG, 24hodinová ambulantní monitorace krevního tlaku tzv. holter, laboratorní stanovení CRP a přítomnosti streptokoka na počkání přímo v ordinaci). Dále jednám s pojišťovnami o nasmlouvání možnosti péče o diabetiky. Změny
týkající se nabízené péče budou průběžně aktualizovány
na webových stránkách ordinace: www.mudr-hemzsky.cz.
Vzhledem ke skutečnosti, že s většinou pacientů se budu
vidět poprvé, lze v prvních týdnech provozu očekávat delší
dobu čekání na ošetření. Velmi děkuji za pochopení. Pro
zpříjemnění doby čekání na ošetření pro Vás připravuji do
čekárny internetové připojení (WIFI).

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí prezentaci záměru zřízení Centra denních služeb v Cholticích.
Lenka Brožková prezentovala záměr zřízení Centra denních služeb v Cholticích, seznámila přítomné s posláním a
cílem služby Další cesta, cílovou skupinou klientů, druhem
poskytované sociální služby, zásadami poskytovaných služeb a realizací poskytované služby. Ambulantní služba by
měla být realizována v obecních prostorech městyse Choltice. Protože se žádný vhodný prostor v obecních budovách nenašel, obrátili se na zastupitele se žádostí o poskytnutí obecního pozemku na výstavbu nové budovy CDS
v zahradě u DPS čp. 160.

Pro maximální urychlení provozu ordinace Vás velmi prosím, abyste si k prvnímu vyšetření v ordinaci s sebou přinesli kartičku pojišťovny a přesný seznam léků, které užíváte (včetně síly preparátu a dávkování). Dále si s sebou,
pokud možno, přineste výpis Vašich dosavadních onemocnění, informaci o event. alergiích a informaci, u kterých
specialistů jste případně sledováni. Zaměstnaní pacienti si
přinesou přesný název a adresu zaměstnavatele.

Zastupitelé vyjádřili podporu záměru vybudovat CDS v
Cholticích, diskutovalo se pouze o vhodnosti dané lokality. Lukáš Sůra se zeptal na možnost přestavby objektu na
koupališti, kdy starosta uvedl, že zastupitelstvo prozatím
neurčilo jeho další vývoj tohoto areálu. Jan Čermák se zeptal na objekt zubní ordinace, kde starosta vysvětlil, že

Pro žádosti o vystavení receptů pro trvale užívanou medikaci prosím využívejte co nejvíce e-mailový kontakt:
mudr.hemzsky@seznam.cz.
Váš nový praktický lékař MUDr. Libor Hemžský
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tento objekt chce městys prozatím udržet jako zubní ordinaci. Lukáš Sůra se pak zeptal ještě na možnost horního
patra Jednoty, jenž je však soukromým objektem COOPu
Pavel Vančura vyjádřil obavy kvůli výjezdu ze zahrady u
DPS čp. 160 a zároveň také kvůli ČEZu (pozemkem vede
elektrický kabel), zeptal se na možnost výstavby za zdravotním střediskem. Jana Augustinová se zeptala na možnost výstavby na zelené ploše u rybníka Řehák, zde však
není výstavba možná (dle územního plánu jde o plochu
veřejné zeleně). Marie Kalinová se zeptala na možnost výstavby v jiných obcích, Lenka Brožková zmínila, že i o
tomto uvažovala, ale přiklání se k Cholticím

Rekonstrukce vzduchotechniky a osvětlení v kuchyni ZŠ
Choltice. Kuchyně ZŠ získá novou klimatizaci – výměna
vzduchu s vyhříváním a nové osvětlení. PD zhotovila
firma ACP Engineering s.r.o. za 56 991 Kč.
K podání nabídky na zhotovení VZT a osvětlení jsme oslovili 5 firem a to M-TECH STAVEBNÍ s.r.o., INTERKLIMA
s.r.o., Elklima s.r.o., JEFIT s.r.o. a ACP Engineering s.r.o.,
Jednání komise proběhlo 18. a 20.4.2017. Jedinou nabídku jsme dostali od firmy ACP Engineering s.r.o., která
nabídla cenu 1 624 143 Kč včetně DPH. Max. limit byl ve
výzvě stanoven na 1 694 000 Kč. Projektová cena je ve výši
2 123 960 Kč vč. DPH. Snížení ceny o 23%. Práce začnou
z kraje letních prázdnin a hotovo bude do konce prázdnin.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o uskutečněných a připravovaných stavebních akcích.
Starosta promítl fotografie z některých stavebních akcí a
informoval o dalších ukončených, probíhajících a plánovaných akcích.

Rekonstrukce ulice U Obory. Stavbu provádí firma Colas
CZ, a.s. za cenu 2 162 996 Kč vč. DPH. Technický dozor vykonává ing. Aleš Jiroutek. Stavba byla zahájena 13.4.2017
a dokončení bude 30.6.2017.

Rekonstrukce havarijního stavu kanalizace ze Zámecké
restaurace. Neodtékaly odpady. Rekonstrukci provedla
firma Rotani s.r.o. za 137 tis. Kč. Práce trvaly téměř měsíc.
Zhotovení dřevěné dělící stěny pro školní studovnu.
Práce provedla firma Pavel Kožený za 38 200 Kč.
Výměna provzdušňování na ČOV. Po 10 letech nízká účinnost. Výměna stála 109 tis. Kč
Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Choltice. PD zhotovil Ing. Pavliš. K podání nabídky na zhotovení rekonstrukce jsme vyzvali 3 firmy a to Stavebnictví Roleček
s.r.o., Rotani s.r.o. a firmu František Kožený. Jednání komise proběhlo 20.3.2017. Nabídku podala pouze firma
Kožený za cenu 446 717 Kč vč. DPH, která bude zhotovitelem akce. Max. možná cena byla stanovena na 459 800 Kč
vč. DPH.

Rekonstrukce chodníku Nádražní ul. 2. etapa. Stavbu
provádí firma Michal Káles. Délka chodníku je cca 130 metrů a šíře 1,5 m se třemi vjezdy. Zbývá dokončit vjezdy.
Rekonstrukce chodníku v ul. Pardubická – před prodejnou Tereza. Stavbu provádí firma Michal Káles. Délka
chodníku je cca 50 metrů a šíře 2,2 m. Práce začaly
14.4.2017 a budou dokončeny do 6.5.2017.

Dále proběhlo zateplení bytu čp. 17 v DPS 160 – za 37,5
tis. Kč + pokládka PVC za 8,3 tis. Kč.
Probíhá průzkum vrtu na koupališti – cena průzkumu 29
tis. Kč.
Statický průzkum mostku v Ledci – cena 30 tis. Kč
Oprava střechy na DCHB 260 – odstranění zatékání do
bytu, oprava stála 39 tis. Kč
Odstranění plísní ve 3 bytech DCHB 260 – odstranění a
přemalování ostění a stěn
Meditační sezení u Glicerdy – tento týden podle počasí
Opravy chodníků – dílčí opravy podle počasí
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Dokončuje se projekt rekonstrukce chodníků a zastávek
od nám. Sv. Trojice do Nádražní ul.
SDH dostalo k projednání první návrh studie rekonstrukce
zbrojnice.
TJ Slavoj dostal k projednání 2. návrh studie rekonstrukce
budovy kabin a hospody.
Ing. Horák seznámil přítomné se schůzkou stavební komise dne 15. 3. 2017.
Lukáš Sůra se zeptal na možnost výstavby chodníku až k
Cyklosu, byl tak prodiskutován kompletní projekt chodníků od náměstí až k Nádražní ulici, včetně přesunu autobusových zastávek u hřbitova.

Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo usnesení č.
6/2/2015 pro jeho nesplnění.
Starosta seznámil přítomné s žádostí kronikářky Ing. Marie Fižové ohledně posunutí termínu dohotovení kroniky
za roky 2013, 2014, 2015 a 2016. Ing. Marie Fižová zmínila
zdravotní důvody, které ji k dané žádosti vedly. Platné
usnesení z roku 2015 ukládalo kronikářce dohnat skluz
v zápisech do konce roku 2017. Zastupitelstvo musí
nejdříve zrušit usnesení z roku 2015, pro jeho nesplnění.
Zastupitelstvo městyse Choltice uložilo kronikářce městyse Ing. Marii Fižové schválené zápisy za rok 2013 a
2014 zapsat do kroniky včetně všech příloh a předložit
starostovi městyse k podpisu nejpozději do 31. 10. 2017,
návrh zápisu za rok 2015 předložit ke schválení do 31. 12.
2017. Schválený zápis za rok 2015 zapsat do kroniky
včetně příloh a předložit starostovi městyse k podpisu
nejpozději do 30. 4. 2018. Návrhy zápisů za rok 2016
a 2017 předložit ke schválení do 31. 12. 2018 a schválené
zápisy zapsat do kroniky včetně příloh a předložit k podpisu starostovi městyse nejpozději do 31. 8. 2019. Návrhy zápisů za rok 2018 a 2019 předložit ke schválení do
31. 1. 2020 a schválené zápisy zapsat do kroniky včetně
příloh a předložit k podpisu starostovi městyse nejpozději do 31. 8. 2020.

Miloš Špilínek se zeptal na pracovní dobu firmy Colas v
ulici U Obory, starosta odpověděl, že firma musí splnit zakázku do daného termínu, pracovní doba jí určována není.
Dále se zeptal na stav chodníku v Jedousovské ulici a problematiku nepořádku kolem kravína, starosta odpověděl,
že situace je v řešení, je objednáno strojní čištění krajnice.
Jan Čermák se zeptal na padající zídku u objektu Lomičových u náměstí, starosta přislíbil domluvu majitelům.
Také se zeptal na posunutí parkoviště u Jednoty směrem
k objektu, starosta odpověděl, že o této variantě neslyšel,
jde o soukromý objekt nákupního střediska včetně pozemku před budovou.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové
opatření č. 2/2017.
Starosta občany seznámil s rozpočtovým opatřením č.
2/2017, promítl graf se zůstatkem na BÚ ve výši 3 773 tis.
Kč a tabulku s RO. Rozpočet se upravuje o navýšení daně
z příjmů za obec, příjmy z obory za těžbu modřínů, převody fondům (fond oprav), příjmy na veřejně prospěšné
práce. Výdaje: čistírna odpadních vod, vzduchotechnika
ZŠ, kronika na web, bonusy za třídění odpadu, příspěvek
pro žáka MŠ Lipoltice na pedag. asistenta, rozšíření hodin
obecní stráže, rekonstrukce soc. zařízení na úřadě. Saldo
minus cca 433 700 Kč – bude uhrazeno ze zůstatku loňského roku. V diskuzi Pavel Kožený objasnil cenu za dřevěnou stěnu v ZŠ Choltice.

Ing. Jan Málek pochválil kroniku a vyjádřil žádost o navýšení odměny kronikářce na 80 Kč/hodina. Vzhledem k následným neshodám ohledně výše odměny bude tento bod
probrán na pracovní poradě zastupitelů a až poté případně přednesen na zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo městyse Choltice delegovalo Mgr. Tomáše Bolka na valnou hromadu VAK Pardubice, a. s. konanou dne 18. 5. 2017.
Starosta městyse seznámil přítomné s konáním valné hromady VAK Pardubice, a. s., jež se uskuteční 18. 5. 2017.
Zastupitelé se shodli na delegaci jeho osoby.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání
zastupitelstva.
Starosta seznámil přítomné s děním v městysi od posledního zasedání zastupitelstva:
Vysvětlil situaci kolem veřejně prospěšných pracovníků (v
městysi budou působit dva).
Navrhl finanční příspěvek pro nemocného Honzíka Petříčka z Poběžovic, jenž potřebuje operaci ve Francii.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-122014070/VB/1 - Choltice - knn - p. Čermák.
Starosta seznámil přítomné se smlouvou o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2014070/VB/1 Choltice - knn - p. Čermák na přípojku elektro ke stavbě
RD.
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Zmínil situaci kolem komplexních pozemkových úprav a
mapování intravilánu, kdy budou oslovováni majitelé pozemků kvůli stanovení přesných hranic pozemků.
Dne 7. 4. se uskutečnil zápis do 1. třídy základní školy, k
němuž se dostavilo 46 dětí, v příštím školním roce by škola
tak měla mít dvě první třídy
Zápis do mateřské školy proběhne ve dnech 2., 3. a 4. 5.
K situaci kolem školských obvodů uvedl následující - obvod pro základní školu a jeho zřízení bude bez problémů,
škola má dostačující kapacitu pro žáky z okolních obcí.
Nejprve bude nutno uzavřít dohodu s okolními obcemi
ohledně zajištění docházky v naší škole a následně bude
nutno přijmout obecně závaznou vyhlášku o společném
školském obvodě. Školský obvod pro mateřskou školku –
městys má omezenou kapacitu míst v mateřské škole v
počtu 75 míst, nabízí se dvojí řešení: školský obvod nestanovovat a ponechat příjem dětí v tom režimu, jaký je doposud, což pro okolní obce, které musí zajistit pro své děti
místa ve školce, není příliš příznivé. Druhá možnost: stanovit školský obvod, kde by byl stanoven počet dětí z okolních obcí, které by naše školka musela přijmout. Zastupitelé se k této otázce vrátí – školské obvody by měly být
stanoveny na podzim.
V Jedousově byly zahájeny jednoduché pozemkové
úpravy
V oboře proběhlo jak kácení přestárlých modřínů, tak vysázení 200 ks dubu letního.
Seznámil přítomné se záměrem Martina Čermáka ohledně využití části koupaliště
Zmínil se o řešení přechodů v obci - byl zrušen přechod u
DPS čp. 260.
Vznikne videokronika pro letošní rok.
Zhodnotil kulturní akce, pozvánky na následující kulturní
akce naleznete na str. 8.

MAPOVÁNÍ
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.
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.
Za městys Choltice se bude zjišťování hranic účastnit
starosta či někdo z pověřených pracovníků úřadu či
členů komisí při zastupitelstvu. 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.
POŽÁR KONTEJNERŮ NA PAPÍR
V sobotu 1.4.2017 došlo k požáru dvou kontejnerů na
papír a to v ulici B.Jelínka a Na Hlásku. Požáry byly založeny úmyslně a po pachateli se pátrá. Včasný zásah
hasičů a místních občanů zamezil přenesení ohně na
další nádoby či objekty. Nové kontejnery jsou již na
svém místě, a jakmile bude znám pachatel, bude po
něm náhrada škody vymáhána.

V následující diskuzi se Josef Sůra se zeptal na dosazení
záhonků v ulici Hellichova za uhynulé keříky, zahradnice
Lucie Koláčná toto přislíbila.
Marie Kalinová se zeptala na možnost snížení rychlosti
jízdy v ulici Okružní, je stále v řešení.

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Katastrální úřad nyní provádí přepis všech geodetických informací předaných od projektantů pozemkových úprav. Posledním podkladem pro zápis bude dohoda mezi okolními obcemi o změně katastrálních hranic, které byly v rámci úprava narovnávány včetně hraničních pozemků. Dokončení KPÚ se tak předpokládá
do konce června.
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PÉČE O CHOLTICKOU OBORU

Velikonoce s výstavou Šitá móda 14. – 16.4.

Choltická obora dostala nové doubky. Na uvolněná
místa po starých modřínech vysázeli naši zahradníci
v dubnu 50 ks dubu letního. Za poslední dva roky jsme
do obory doplnili již 200 ks nových mladých listnáčů.
Jsou v ochranných obalech, aby se nestaly potravou pro
zvěř. Snad vydrží i před člověkem.

Původní záměr vzešel z klubu patchworku při Domu
dětí v Přelouči. Domluvili jsme se již na podzim minulého roku na jarní výstavu, kterou jsme v domnění, že
bude dostatek prací k vystavení, nazvali Šitá móda. Během dalších měsíců se ukázalo, že tomuto původnímu
záměru nebude jednoduché dostát.
Začali jsme hledat autorskou tvorbu v našem okolí a
díky tomu jsme objevili choltickou módní značku
Umadaky Soni Nečasové a Šaty-šatičky Jarmily Kratochvílové. Jedním z dalších vystavovatelů byla také firma
Zas-pas, která z recyklovaných bezpečnostních pásů (z
choltického vrakoviště) vyrábí originální tašky. Sobotní
módní přehlídka se vydařila, sluníčko nás vyslyšelo a
přišlo na pomoc. Pro zpestření si Jana Volánková připravila makrobiotické pohoštění.

POZVÁNKA NA ZÁMEK
Městys Choltice a Zámek Choltice Vás zvou na 6. ročník
festivalu dětských sborů, který se koná v sobotu
13.května od 10 hodin. Zpívat se bude v zámecké kapli
sv. Romedia a na nádvoří. Vstupné zdarma.
kastelán Lukáš Rychtecký

I tuto akci si nelze představit bez ochoty Milana Tomáška. I přes své zdravotní potíže nám poskytl molo
pro módní přehlídku a ozvučení. Moc děkujeme, byl to
krásný zážitek. Děkujeme také panu kastelánu, který
významně pomáhal s celou organizací akce.

INFORMACE Z KNIHOVNY
V pátek 31.3. jsme prožili další Noc s Andersenem.
V Cholticích v příběhu Starých pověstí českých. Scénář
zahrnoval výstup praotce Čecha na horu Říp alias na kopec U křížku. Vypravil se tam s celou 80-ti člennou družinou a dalšími postavami naší historie. Průvod uzavírali jezdci na koních.
Ostatní pověsti jsme již zhlédli v několika scénkách
v trilodivadelních kulisách. Během přesně stanovených
hracích bloků děti postupně odehráli šest soubojů u
historických postav s přestávkami na divadelní vystoupení, pokaždé v jiné pověsti. Vítězům patřily vyřezávané misky symbolicky z lipového dřeva.
Ukázku
z celé
noci
najdete
https://www.youtube.com/watch?v=3zLdEaY1DgQ&t=15s.

na:

Maraton čtení tatínků

Zvláštní poděkování patří Milanu Tomáškovi, který pro
nás připravil se svým týmem ozvučení a neváhal ani vyslyšet naše prosby na mobilní převoz za praotcem Čechem.

Třetí ročník a znovu ochota 27 tatínků přijít a chvíli číst
celé třídě zbrusu nový příběh. Během dvou vyučovacích
hodin se 21.4.2017 od prvních do pátých tříd nesly
knižní příběhy. Přestávku jsme využili k pohoštění, abychom tatínkům vyjádřili alespoň malé díky za jejich čas.

Poděkování patří i stálému dodavateli našich večeří Pepovi Rabovi. Moc jsme si pochutnali a načerpali síly do
závěrečných bojů.

Děkujeme a těšíme se na další ročník!

Děkujeme také panu kastelánu Lukáši Rychteckému,
který nám poskytl zázemí a celému davu Trilobitu, bez
kterého si nikdo Noc s Andersenem už nedokáže představit.

Knihobudka v Cholticích
Městys Choltice koupil pro knihovnu telefonní budku,
která se během měsíce května stane KNIHOBUDKOU.
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Již nyní Vás všechny zvu k její návštěvě. Slavnostní zahájení provozu plánujeme při další akci knihovny ve
čtvrtek 1. června v 16:00 viz. níže.

chemie. Vzali jsme si čištění na starost i tento rok. Budeme rádi za jakoukoli pomoc. Sejdeme se na koupališti 13.5. v 8:00. Pohoštění zajištěno! Děkujeme.

Připravujeme…

Za LLM – kmen Trilobit Radka Zelenková

Ve čtvrtek 1.6. od 16:00 Terénní seminář s RNDr. Janou Vlkovou s názvem „Choltické býlí“ zakončený kulinárním workshopem v kuchyňce ZŠ Choltice. RNDr.
Jana Vlková je mediálně známá osobnost, propagátorka jedlého kvítí i na svých webových stránkách
www.kytkykjidlu.cz. Cena za seminář i s občerstvením
je 150,- Kč. Počet míst je omezen. Hlaste se prosím
v knihovně na tel. č. 730 891 332 nebo na e-mail: knihovna@choltice.cz
Radka Zelenková

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
Na veřejném zasedání dne 24.4. byl občanům představen návrh na zřízení Centra denních služeb (dále pouze
CDS) „Další cesta“ v Cholticích. Chtěly bychom touto
cestou seznámit s tímto projektem i širší veřejnost a
občany Choltic.
Společnost DALŠÍ CESTA z.s. byla založena z iniciativy
rodičů a přátel zdravotně znevýhodněných dětí a mladých lidí z Choltic a blízkého okolí, s cílem pomoci jim
zapojit se do běžného života naší společnosti. Věříme,
že tito lidé chtějí a mají právo žít důstojným a smysluplným životem.

ZPRÁVY Z LIGY LESNÍ MOUDROSTI – KMENE TRILOBIT
Ukliďme Česko
V Cholticích je znovu čisto. Okolo 90 lidiček ochotně
v neděli 9.4.2017 posbíralo 800 kg odpadu, který „někdo“ odložil do přírody. Poprvé jsme se vydali i do odlehlejších míst k Cyklosu a k vlakovému nádraží. To jsou
místa v Cholticích, kde je největší nepořádek. Tam nám
ještě kousek práce zbylo pro další akci Trilobitu. Díky
ochotě pana Ladislava Boháče se veškerý nasbíraný odpad uklidil ještě téhož nedělního odpoledne, za což mu
patří velký dík. Poděkování patří také panu starostovi
za tradiční buřtovou párty na zahradě MŠ, kolektivu MŠ
a ZŠ za spoluorganizování celé akce a Vám všem, kteří
jste neváhali a přišli nám pomoci.

Centrum denních služeb patří svým zaměřením do služeb sociální péče a je službou ambulantní. Poskytuje
docházejícím osobám individuálně přizpůsobenou
službu v pracovních dnech cca do 17h. Okamžitá kapacita námi poskytované sociální služby bude asi 12 uživatelů. V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby. Posláním CDS Další cesta je umožnit
dospělým osobám s postižením hodnotně prožít den
s možností využití nabízených aktivit v bezbariérovém
prostředí zařízení ambulantní služby sociální péče. Poskytovat péči a podporu lidem s postižením při zvládání
běžných denních činností s důrazem na rozvoj osobnosti každého jedince a podporu při začleňování do
běžného života s ohledem na jejich individuální možnosti, schopnosti a zájmy.
Vzhledem k tomu že v ORP Přelouč tato služba není i
přesto, že prozatímní klientela je poměrně rozsáhlá,
rozhodli jsme se s pomocí dotací z MAS železnohorský
region vybudovat toto centrum v Cholticích. V Cholticích proto, že prostředí městyse je krásné, je zde bohatá příroda, zámek, obora, park. Jsou zde možnosti
další osobní realizace klientů ve spojení s dalšími organizacemi, spolky, spolupráce se základní školou, zdravotním střediskem a dalšími. Prozatím ve spojení se zastupitelstvem hledáme vhodné prostory k realizaci a

Pravidelné čištění koupaliště
Loňský úklid koupaliště se setkal s kladnou odezvou
mezi občany, kteří upřednostňují přírodní koupání bez

-7-

Děti si užily diskotéku, soutěže, opékání buřtíků i lampionový průvod okolo zámku.
Velký dík patří všem organizátorům – čarodějnicím zajišťujícím soutěže a dílny pro děti, Cukrárně Andělka za
sponzorský dar ve formě sladkých odměn a také hasičům
za stavbu májky, přípravu vatry a další zajištění.

výstavbě tohoto centra. Doufáme a věříme, že se nám
podaří nejenom splnit všechny předpoklady k zaregistrování do střednědobého sociálního plánu Pardubického kraje, který je podmínkou k realizaci těchto sociálních služeb, ale také že společně se zastupitelstvem
městyse Choltice najdeme řešení a že nám nebude nic
stát v cestě uskutečnit tento záměr.
Děkujeme všem občanům za podporu, kterou nám vyjadřují, a věříme, že se v této krásné obci najde kousek
místa, kam bychom mohli tuto službu umístit, realizovat a hlavně provozovat.
Naše MOTTO: „Člověk s postižením je úkol pro rozum a
dar pro srdce.“
Za CDS Mgr. Lenka Šturmová a Lenka Brožková
KALENDÁŘ AKCÍ
13.5. 6. ročník festivalu: Dětské sbory zpívají s choltickým
vodníkem
13.5. čištění koupaliště pod vedením LLM – kmen Trilobit
1.6. Terénní seminář s RNDr. Janou Vlkovou „Choltické
býlí“
3.6. Dětský den v choltické oboře
10.6. Řemeslné Choltice
17.6. 14. ročník festivalu chrámových a komorních sborů
23.6. Svatojánské čarování
24.6. Cyklistický orientační závod dvojic
1.7. Zahájení prázdnin: Olympiáda netradičních a historických disciplín
15.7. Den se zvířátky v zámeckém areálu, v parku závody
v králičím hopu
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

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).

STAROČESKÉ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V neděli 30.4.2017 proběhla pod zámkem velmi vydařená
tradiční čarodějnická akce.
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