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nádvoří zámku bylo po celou dobu akce zaplněno návštěvníky a o dobrou náladu se starala také jako každý rok kapela Václava Čermáka Choltičanka.

Vážení spoluobčané,
v tomto čísle zpravodaje Vám přinášíme informace ze zářijového zasedání zastupitelstva i s komentářem k jednotlivým projednávaným bodům. Zasedání bylo poslední v
tomto volebním období, další bude již ustavující zasedání
nového zastupitelstva. Kromě dalších informací o dění v
městysi je uveden i kalendář akcí, které jsou pro vás připraveny v závěru roku.
Protože je toto poslední zpravodaj před volbami do obecního zastupitelstva, rád bych poděkoval všem stávajícím
zastupitelům za čtyřletou spolupráci. Neměli jsme to
spolu častokrát jednoduché, ale jen občan – volič - může
posoudit, zda se nám podařilo rozdílné názory sladit a překonat a zda se v Cholticích, Ledci a Podhorkách prostředí
pro život zlepšovalo.

Burčák se tedy vydařil a určitě se vydaří i letošní vína,
bude to velmi dobrý ročník. Ta mladá vína, opět ze zdejšího regionu, můžete ochutnat v pátek 23. listopadu
v podvečer, v prostorách malého zámků č.p. 5 na tradiční
Přehlídce mladých vín.

Cílem každého starosty je, aby život občanů a tím i život
celé obce byl bezproblémový a pohodový. Ale nelze to jen
občanům slibovat. Každý den na Vás na úřadě čekají nové
překážky, které musíte na cestě k tomuto cíli překonat.
Čím více zkušeností jste získali s překonáváním předchozích překážek, tím lépe si poradíte s těmi novými.

Ing. Miroslav Horák

INFORMACE Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Páté zasedání zastupitelstva v roce 2018 se konalo v
pondělí 24. 9. 2018 od 18 hodin a zúčastnilo se ho 11
členů zastupitelstva a 3 občané.

K řešení problémů občanů a obce je třeba také určitý nadhled a odstup. Velmi často vybíráte mezi dvěma špatnými
řešeními, velmi často vybíráte mezi dvěma správnými řešeními. Zavděčit se prostě nejde všem. Jednoznačných řešení si užijete málo. Rozhodnout se správně Vám pomáhá
právě ta zkušenost, nadhled, ale často i odstup.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové
opatření č. 10/2018. Starosta nejdříve informoval o zůstatcích na bankovních účtech městyse, k 31. 8. 2018
jsme na účtech měli celkem 4 592 636 Kč. Daňové příjmy od státu přicházejí pravidelně, výdaje na chod městyse jsou hrazeny řádně v době splatnosti, závazky po
splatnosti žádné nemáme. Starosta seznámil s rozpočtovými opatřeními, které schválil v rámci své kompetence od posledního zasedání zastupitelstva, a to:

A nyní … ať tedy rozhodne občan – volič.

Váš Tomáš Bolek

BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI SE VYDAŘILY
V sobotu 15. září 2018 se konal již 7. ročník burčákových
slavností. Tentokrát vyšlo i počasí, a tak se tato akce stala
skutečně oslavou pěstování vína v podhůří Želených hor.
Bezmála 600 návštěvníků mohlo ochutnat produkty 7 regionálních vinařů, vzorky burčáků byly díky letošnímu počasí skutečně vydařené. Jako každoročně přijel z Pardubic
na choltické nádraží i zvláštní historický motorový vlak,

· RO č. 5/2018 ve výši 305 958,40 Kč – příjem dotace z
MŠMT pro ZŠ Choltice z operačního programu výzkum,
vývoj a vzdělávání a zároveň výdej pro ZŠ Choltice,
· RO č. 6/2018 ve výši 150 000 Kč – příjem dotace od
PK na pořízení nové nádrže pro CAS JSDH Choltice,
· RO č. 7/2018 ve výši 40 000 Kč – příjem dotace od PK
na pořízení sloupové vitríny pro zámek Choltice,
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· RO č. 8/2018 ve výši 75 000 Kč – příjem dotace od PK
na výměnu 3 ks arkádových dveří na zámku Choltice,
· RO č. 9/2018 ve výši 100 000 Kč – příjem dotace od
PK na rekonstrukci chodníků U Kvartýru,
Starosta seznámil jednotlivými položkami rozpočtového opatření č. 10/2018. Úprava příjmů je navržena
ve výši 278 842,70 Kč. Úprava výdajů je navržena ve
výši 376 254 Kč. Rozdíl ve výši 97 411,30 Kč bude uhrazen ze zůstatku na bankovních účtech z loňského roku.

firmy. Vzhledem ke značnému rozsahu prací na změně,
včetně zahrnutí dokončených pozemkových úprav, nového plánu společných zařízení či zohlednění všech zaktualizovaných priorit územního plánování kraje budou
náklady ve výši 179 080 Kč vč. DPH. Změna č. 1 ÚP by
měla být dokončena do 30. 11. 2019 s tím, že jsou ve
smlouvě o dílo stanoveny termíny dílčích plnění.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo bod Záležitost
provozování Pošty Partner v Cholticích na vědomí.
Starosta informoval o jednáních s Českou poštou, s. p.
Městys obdržel znalecký posudek na nemovitost čp.
138 – budova pošty včetně pozemků. Cena znalcem
byla vyčíslena na 1 570 000 Kč. Dále obdržel návrh
kupní smlouvy a návrh nájemní smlouvy. Návrh KS byl
konzultován s právničkou JUDr. Vorlovou a ta k němu
vznesla několik závažných připomínek a doporučila
městysi vést jednání s Českou poštou o úpravě těchto
podmínek. Některá ustanovení KS jsou pro městys nevyhovující z hlediska dalšího využívání budovy pro účely
veřejných služeb. Dále byla městysi zaslána nájemní
smlouva na období, kdy by městys provozoval Poštu
partner a ještě by nebyl vlastníkem nemovitosti. Protože je třeba dále jednat s ČP o výhodnějších podmínkách, nelze dnes vyslovit souhlas s KS, ani se smlouvou
o provozování Pošty Partner. Smluvní podmínky je
třeba lépe dojednat a to nebylo možné z důvodu krátkého času. Městys Choltice má dále zájem na provozování poštovních služeb v Cholticích.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí
zprávu finančního výboru o kontrole hospodaření
městyse za období 2017/7-12 a 2018/1-6. Starosta
předal slovo Olze Urbanové, předsedkyni finančního
výboru, která prezentovala zprávu o kontrole hospodaření městyse za období 2017/7-12 a 2018/1-6. Finanční
výbor zkontroloval hospodaření městyse a neshledal
žádná pochybení.
Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo usnesení č.
5/1/2016 o schválení územní studie pro lokalitu Z11 a
Z12. Starosta zdůvodnil rušení usnesení – v roce 2016
byla schválena územní studie pro lokalitu Z11 a Z12 (za
zahradami). Protože noví vlastníci od záměru výstavby
ustoupili, nebude územní studie realizována.
Zastupitelstvo městyse Choltice souhlasí s vypuštěním ploch územní rezervy pro přeložku silnice III. třídy
z důvodu kolidujícího návrhu na vymezení zastavitelné plochy. Starosta informoval o potřebě zrušit
územní rezervu na přeložku silnice III. třídy (obchvat
Choltic), protože přeložka není akceptována územním
plánem Pardubického kraje a je v kolizi s návrhem na
změnu ÚP – nové vymezení ploch pro bydlení.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 9/2008 o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků, a to Komisi k projednávání přestupků zřízenou starostkou města Přelouč. Starosta informoval o požadavku města Přelouč na navýšení
úhrady za zajištění agendy přestupkové komise. Od 1.
1. 2019 bude město Přelouč požadovat 2 000 Kč za přestupek a 500 Kč za projednané přestupky ukončené formou odložení. Z diskuse vyplynul souhlas s uzavřením
dodatku ke smlouvě s požadovanými podmínkami, s
výjimkou Ing. Horáka, který doporučil jednat i s jinými
městy a vyjednat nižší úhrady.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výši podílu
na nákladech na pořízení Změny č. 1 územního plánu
Choltic pro žadatele návrhu č. 6 – pozemek p. č. 2061
v k. ú. Choltice ve výši 22 500 Kč. Městys vynaloží při
zpracování této změny územního plánu náklady ve výši
179 080 Kč (viz násl. bod). Zastupitelé se nakonec dohodli, že podíl na nákladech ve výši 22 500 Kč (osmina
nákladů) bude městys požadovat pouze po žadateli
změny týkající se pozemku u Veselí.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo firmu
SURMPO, a.s. jako zhotovitele změny č. 1 Územního
plánu Choltice. Městys oslovil firmu SURPMO, a.s. z
Hradce Králové, která zpracovávala pro městys všechny
dosavadní územní plány, situaci v Cholticích dobře zná
a z tohoto důvodu zastupitelé souhlasili s výběrem této

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Veřejnoprávní smlouvu se Spolkem Deštník o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Choltice ve výši 10 000 Kč.
Starosta seznámil s obsahem smlouvy. Městys poskytne spolku dotaci ve výši 10 000 Kč na financování
charitativní akce Choltický deštník 2018.
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1016 k. ú. Choltice o výměře 7 m2 paní Aleně Trojanové za cenu 80 Kč/m2 a režijní náklady související s
převodem ve výši 3 750 Kč. Městys Choltice je vlastníkem pozemku p. č. stav. 23/4 k. ú Choltice. Bylo zjištěno, že část pozemku dlouhodobě užívá paní Alena
Trojanová a část pozemku pan Zdeněk Vašíček. Oba si
podali žádost o odkoupení zaplocených pozemků. Tyto
pozemky byly zaměřené geometrickým plánem vypracovaným Ing. Helenou Matějkovou. Pozemek p. č. 1015
o výměře 14 m2 má zájem odkoupit pan Zdeněk Vašíček
a pozemek p. č. 1016 o výměře 7 m2 má zájem odkoupit
paní Alena Trojanová. Městys pozemky prodá za 80
Kč/m² a režijní náklady spojené s prodejem. Záměr byl
řádně zveřejněn na úřední desce a nikdo proti němu
nepodal námitek.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Veřejnoprávní smlouvu s Hospicem Anežky České o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Choltice ve výši 6 000
Kč. Starosta seznámil s obsahem smlouvy. Městys poskytne hospici dotaci ve výši 6 000 Kč za poskytnutí hospicové péče pro naši občanku.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Veřejnoprávní smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí
dotace na opravu chodníků v obci. Starosta seznámil s
obsahem smlouvy. Městys získá dotaci z Pardubického
kraje ve výši 100 000 Kč na opravu chodníků v obci.
Městys peníze použije peníze na financování chodníků
U Kvartýru, který byl letos dokončen.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Veřejnoprávní smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí
dotace pro JSDH na pořízení radiostanice s příslušenstvím. Starosta seznámil s obsahem smlouvy. Městys
získá dotaci z Pardubického kraje ve výši 24 000 Kč na
pořízení radiostanice s příslušenstvím pro JSDH. Náklady na pořízení radiostanice jsou 34 517 Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo uzavření
pachtovní smlouvy na zemědělský pozemek p. č. 2027
v k. ú. Choltice se zájemcem Agrodružstvo Jeníkovice
za cenu 2 576 Kč/ha/rok. Městys Choltice je vlastníkem
zemědělského pozemku p. č. 2027 (trvalý travní porost)
v k. ú. Choltice o výměře 2605 m2, v současné době na
tomto pozemku hospodaří Agrodružstvo Jeníkovice,
dosud však nebyla uzavřena řádná pachtovní smlouva.
Uživatel pozemku nabízí pachtovné za pozemek ve výši
671 Kč/rok (což znamená 2 576 Kč/rok/ha). Záměr byl
řádně zveřejněn na úřední desce a nikdo proti němu
nepodal námitek a ani jiné návrhy.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo koupi pozemku p. č. 767/39 v k. ú. Choltice za cenu 2 000 Kč od
pana Josefa Jošta. Městys Choltice má zájem o zakoupení pozemku p. č. 767/39 v k. ú. Choltice o výměře
211 m2, který je ve vlastnictví pana Josefa Jošta. Tento
pozemek je součástí veřejného prostranství v ulici Lipoltická a v budoucnu by na něm měl být vybudován
chodník. Vlastník pozemku souhlasí s prodejem za
smluvní cenu 2 000,- Kč (což činí 9,50 Kč/m2). Režijní
náklady půjdou na vrub městyse.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo směnu pozemků městyse p. č. 1784, p. č. 1789 a p. č. 2131, vše
v k. ú. Choltice v celkové výměře 7 353 m2 za pozemek
ve vlastnictví pana Vladislava Ondráčka ZE/188/1 o
výměře 6 169 m2 a s doplatkem za rozdíl ve výměrách
ve výši 1 184 m2 v ceně 200 Kč/m2. Starosta informoval, že se jedná o směnu pozemků městyse p. č. 1784,
p. č. 1789 a p. č. 2131, které leží za čerpací stanicí a jsou
v celkové výměře 7 353 m2, za pozemek ZE 188/1 o výměře 6 169 m2 pana Vladislava Ondráčka, který má pozemek u jedousovského kravína. Jak pozemky městyse,
tak pozemek pana Ondráčka jsou v současné době
územním plánem určeny k využití pro průmyslové
stavby. Vzhledem k tomu, že v rámci změny č. 1 územního plánu Choltice zastupitelstvo na zasedání dne 28.
5. 2018 rozhodlo, že pozemek pana Ondráčka a další
okolní pozemky budou převedeny na pozemek vhodný
pouze pro zemědělskou výrobu (pole), požádal pan Ondráček o umožnění směny, aby mohl realizovat svůj záměr výstavby průmyslového objektu pro své podnikání.

Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo usnesení č.
12/4/2018 o koupi pozemku p.č. 754/3 v k. ú. Choltice
a Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo koupi pozemku ZE 754/1 v k. ú. Choltice od pana Františka
Mňuka za cenu 20 Kč/m2. Jedná se o pozemek ZE 754/1
o výměře 44 m², a to pod chodníkem u Kvartýru, vlastníkem je pan František Mňuk. Omylem byla schválena
koupě jiného pozemku p. č. 754/3. na zasedání 25. 6.
2018 pod usnesení č. 12/4/2018. Toto usnesení bude
zrušeno a nahrazeno novým.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p. č. 1015 k. ú. Choltice o výměře 14 m2 panu
Zdeňku Vašíčkovi za cenu 80 Kč/m2 a režijní náklady
související s převodem ve výši 3 750 Kč a Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p. č.
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Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zápis do kroniky za rok 2016. Zastupitelé obdrželi zápis e-mailem,
nejsou k němu žádné výhrady. Připomínky zastupitelů
byly do zápisu již zapracovány. J. Čermák doplní zápis o
kuželkářské výsledky.

Protože městys nechce dopustit kolizi mezi rodinným
bydlením a průmyslovou výstavbou, je v jeho zájmu na
směnu přistoupit a své pozemky směnit. Při přípravě
dohody s panem Ondráčkem byly projednávány různé
varianty a nakonec byla nalezena shoda na variantě s
doplatkem za rozdíl ve výměrách pozemků a to v ceně
200 Kč/m2. Rozdíl ve výměrách je 1 184 m2, doplatek
pana Ondráčka bude 236 800 Kč. Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce a nikdo proti němu nepodal námitek a ani jiné návrhy.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí Informace starosty o organizaci voleb do Zastupitelstva
městyse Choltice ve dne 5. – 6. 10. 2018. Starosta seznámil zastupitele s organizací voleb – volební místnost
bude opět v knihovně městyse, zapisovatelkou byla
jmenována Ing. Lucie Koláčná, komise má 6 členů, z
toho 3 členy nominovaly kandidující strany. Hlasovat
lze do přenosné volební urny, a to v pátek odpoledne.
Je třeba se dopředu nahlásit na úřadě městyse. Komise
také zajede do Ledce a to v pátek mezi 17. – 18. hodinou.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o
zřízení věcného břemene IV-12-2016191/VB1 „Choltice, 725/41 – knn – L. Colombo Sršňová“. Starosta informoval o žádosti ČEZ Distribuce, a. s. o uzavření VB
ke kabelu nn. Oprávněný je provozovatelem distribuční
soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována
ve veřejném zájmu. 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 pozemku parc. č. 725/107 k. ú.
Choltice, rozsah věcného břemene na této nemovitosti
je vymezen v geometrickém plánu č. 819-304/2018.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 1
000,- Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo bod informace
starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva na vědomí. Starosta seznámil s dalším záležitostmi:
- Budou opraveny ostatní pomníky padlých
- Oslavy 100. výročí vzniku Československa – starosta
seznámil s programem oslav
- Návštěva z Litultovic, okres Opava (patří pod ně místní
část Choltice) – proběhne 28. 9. 2018
- Převzetí pozemků a infrastruktury od investora v ulici
Okružní
- Návrh řešení dopravní situace na nám. sv. Trojice
- Úprava dopravního značení v ulici Severní
- Výstavba odpočinkového místa na Horním Hlásku (zastřešené sezení a fit prvky, během října)
- Bylinkový minipark v areálu zdravotního střediska – je
připraven návrh
- Výpůjčka sbírkových předmětů pro výstavu Němcová
– Hellich
- Dokončen chodník v Okružní ulici a pokračovat bude
budováním chodníku v Jedousovské ulici (od křižovatky
po levé straně).
- Stavba vodovodní přípojky ve sportovním areálu pro
potřeby hasičů
- POV – žádost o dotaci na rok 2019 – Změna – pozemek
není náš - havarijní stav radniční věže, požádat o příspěvek na opravu (odhad 750 tis. Kč)
- Směna a prodej pozemků v Ledci
- Oprava hřbitovní zdi
- Nové financování matrik
- Oprava střechy kravína

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo firmu Lesprojekt východní Čechy, s. r. o. jako zhotovitele Lesního hospodářského plánu pro městys Choltice na období 2020-2029. Lesní hospodářský plán pro městys
zpracuje firma Lesprojekt, která zpracovávala i minulý
plán, a to za 510 Kč/ha bez DPH (celková hodnota plánu
by tak byla 38 877,30 Kč vč. DPH – obora má 63 ha) –
ve smlouvě je stanoveno, že do 31. 5. 2019 bude probíhat příprava, na které se bude podílet i městys poskytnutím potřebných dokladů a plán bude vyhotoven do
31. 1. 2020. V termínu do 20. 2. 2020 by měl být schválen zastupitelstvem městyse.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Obecně závaznou vyhlášku městyse Choltice č. 2/2018, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Starosta seznámil s výhradami, které má Ministerstvo vnitra ČR k této vyhlášce. Zpřesní se místo
volného pobíhání psů, vypustí se ustanovení, která jsou
součástí zákona o přestupcích, a vyhláška se zaktualizuje podle současné legislativy. Volné pobíhání psů je
možné pouze na obecní louce za Severní ulicí. Vyhláška
nabyde účinnosti 15 dní po zveřejnění na úřední desce.
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- Oprava lávky u Řeháku – pomohou naši rybáři
- Obecní budova v Ledci – kompletní výměna střešní
krytiny a oken
- Lipoltická ul. – položení zahradních obrubníků pro novou výsadbu keřů
- Úřad městyse – výměna 12 ks oken (ve třech kancelářích a v zasedací místnosti)
- Zámek Choltice - výměna 3 ks arkádových oken do nádvoří
- Dětské oddělení - výměna hlavních dveří (shnilé)
- Asfaltování výmolů na místních komunikacích
- Kanálové vpusti – oprava 3 ks v místních komunikacích
- Ledec – opravy výmolů v MK
- Dětské hřiště pod zámkem – I. etapa polovina října
- Sázení 2 ks lip – Horní hlásek, pod Průhonem
- V rámci nového mapování probíhá geodetické zaměřování nemovitostí v Nádražní ul. a Na Hlásku.

zahrajeme, zazpíváme a hlavně se „nasvačíme“. Vždy
první čtvrtek v měsíci nově program přesuneme do tělocvičny v čase od 8:30 do 9:30. Cena je 10,- Kč na společnou svačinu.
Knihovna spolu se Zámkem Choltice připravuje přednášku Mgr. Karly Jaré – VELKÁ VÁLKA A VZNIK REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ (1914-1918) v pátek 9. listopadu od 18:00 na malém zámku čp. 5. Přednáška bude
rozdělena na dvě části. Během přestávky zhlédneme
komentovanou módní přehlídku prvorepublikového
oblečení v příběhu. Občerstvení připravíme z původních receptur. Všichni jste srdečně zváni! Vstupné 30,Kč.
Za knihovnu Radka Zelenková
DRAKIÁDA
Liga lesní moudrosti – kmen Trilobit Vás srdečně zve na
další ročník Drakiády. Letošní téma je americká venkovská odpolední slavnost.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO, ELEKTRO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Kontejnery na nebezpečný, velkoobjemový a elektro
odpad budou přistaveny
•
•

Těšit se můžete na pouštění draků, hamburgery, vystoupení roztleskávaček, možná zahraje i živá hudba,
lasování, střelbu ze vzduchovky, hod nožem na kůl a
další. Soutěž pro tatínky o co nejameričtějšího draka a
pro maminky pečící soutěž v typicky americkém koláči.
Drakiáda začíná v sobotu 20.10.2018 od 13:00 na louce
za Severní ulicí.

na veřejném prostranství na točně v Ledci ve
dnech 5.-7. října 2018
na prostranství u brány do DPS č. p. 160 (od
rybníku Řehák) v sobotu 6. 10. 2018 od 9 do 12
hodin

Za kmen Trilobit Radka Zelenková
POZVÁNKY Z KNIHOVNY

NOVÁ OKNA PRO ZÁMEK

Ve čtvrtek 4. října od 18:00, zasedací místnost v budově
úřadu - muzikoterapeutická pohádka „Jak se stal SLON
slavným závodníkem“ s Mgr. Markétou Havlovou –
prosíme o předběžné přihlášení v knihovně, vstupné
pro děti 50,- Kč pro doprovod 20,- Kč.

Opravy zámku probíhají průběžně a nejinak by tomu
mělo být v dalších letech. Zámek slouží jako kulturní a
společenské centrum, je hodně navštěvován. Chceme
se mu věnovat i v dalších letech. Jakmile bude dokončena rekonstrukce střechy, je potřeba se pustit konečně do fasády. Zámek bude jako ze škatulky, chvíli to
ještě potrvá, ale zvládneme to. Víme, že je třeba také
řešit parkoviště.

Ve čtvrtek 11. října od 18:00, knihovna – přednáška
Ing. Jany Volánkové na téma „Hvězdice pěti proměn
energie (pět elementů) a Nine Star Ki – Hvězdice pěti
proměn energie je schéma, které se používá k vysvětlení různé řady jevů a procesů od kosmických cyklů až
po vztahy mezi vnitřními orgány. Naučíme se také, jak
pomáhat svým orgánům pomocí jednoduchých cviků a
na závěr ochutnáme občerstvení, připravené v duchu
této teorie. Cena 50,- Kč na potraviny.

Zámek Choltice dostane během října nová okna. Ještě
během října nainstaluje truhlářská firma Jaroslava
Petra 3 arkádové výplně, které slouží jako dveře, ale i
jako okna v přízemí zámku. Směrem do nádvoří je
těchto výplní sedm. Dvě výplně byly vyměněny v roce
2017 a první dvě výplně, které slouží jako vstup do vodnické expozice, již v roce 2013. Vzhled zámku se zase o
trošičku zlepší.

Každý čtvrtek od 10:00 do 11:30, knihovna – setkání
dětského klubu Choltík, kde si spolu s dětmi zacvičíme,
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ODPOČINKOVÉ MÍSTO NA HORNÍM HLÁSKU

• kanálové vpusti – oprava 3 ks v místních komunikacích
• Ledec – opravy výmolů v MK

Městys Choltice za finanční pomoci mikroregionu Podhůří Železných hor vybuduje do konce října nové zastřešené sezení. Jedná se o společný projekt Choltic a
Svinčan. Každá obec vybuduje své odpočinkové místo u
spojovací silnice nad Hláskem mezi Cholticemi a Svinčany. Občané obou obcí je budou moci vzájemně využívat. Pokračujeme tak v dobré meziobecní spolupráci.

Připravuje se
• oprava hřbitovní zdi
• převzetí pozemků a infrastruktury od soukromého investora v ulici Okružní
• návrh řešení dopravní situace na nám. sv. Trojice
(parkování, bus, hasiči)
• úprava dopravního značení v ulici Severní
• rekonstrukce zdravotního střediska
• bylinkový minipark v areálu zdravotního střediska
• projekt rekonstrukce choltické knihovny
• projekt rekonstrukce WC na zámku (pro velký sál)
• projekt Úprava přechodu pro chodce č. 2 a č. 3
• projekt Úprava plochy před školou a 2 přechodů pro
chodce v Cholticích
• projekt rekonstrukce chodníků od náměstí sv. Trojice
do Nádražní ulice
• rekonstrukce radniční věže s hodinami (zjištěn havarijní stav)

Choltice své místo umístí na Horní Hlásek a kromě krytého sezení bude obsahovat 3 různé fit prvky - pohyblivou kladinu, malé schody a šikmé žebřiny. Někdo si jen
odpočine, někdo si zacvičí. Do volného prostoru bude
vysazena lípa ke 100. výročí vzniku Československa.

CHODNÍK V JEDOUSOVSKÉ ULICI
Hned po dokončení chodníku a nového veřejného
osvětlení v Okružní ulici se firma Michala Kálese přesunula do Lipoltické ulice, kde bude pokračovat ve výstavbě nového chodníku a dále bude pokračovat v Jedousovské ulici, kde bude zhotoven nový chodník po
levé straně ve směru ven u obce. Práce by měly být dokončeny ještě letos.

Hledají se vhodné dotační tituly pro
• rekonstrukci hasičské zbrojnice (máme projekt)
• rekonstrukci sportovních kabin (máme projekt)

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Letos podruhé byli starostou Tomášem Bolkem přivítáni noví choltičtí občánci Anežka, Tereza, Eliška, Petr,
Eliška a Viktorie. Díky přátelským vztahům se sousední
obcí Chrtníky jsme také společně s našimi dětmi přivítali i nové občánky z Chrtník Anežku, Terezu a Elenu.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ POD ZÁMKEM A DALŠÍ AKCE
Městys Choltice připravuje od poloviny roku 2017 výstavbu nového dětského hřiště. Jeho stavba začne v
říjnu. Stavba nového dětského hřiště je pro městys
technicky i finančně náročná věc, proto bude zahájena
již v říjnu a dokončena na jaře 2019.

Vítání proběhlo v sobotu 22. září 2018 v obřadní síni
choltického zámku. Tradiční akt zahájila přivítáním miminek, jejich rodičů a příbuzných členka komise pro občanské záležitosti paní Patricie Vachutková. Následovaly ukolébavky v podání Jiřího Zelenky, Ivy Frýdové a
Moniky Horákové. Poté je vystřídal se slavnostním projevem starosta městyse Tomáš Bolek. Rodiče se následně zapsali do pamětní knihy, obdrželi pamětní list a
finanční dar a slavnostní akt završilo společné fotografování. Za obec Chrtníky předávala dárky a gratulace
místostarostka obce Bohumila Kandrová.

Ale do konce roku jsou naplánovány ještě další stavební
akce. Ještě letos bude hotovo
• oprava ostatních pomníků padlých
• stavba vodovodní přípojky ve sportovním areálu pro
potřeby hasičů
• oprava střechy kravína (zázemí technických služeb)
• oprava lávky u Řeháku – pomohou naši rybáři
• obecní budova v Ledci – kompletní výměna střešní
krytiny a oken
• Lipoltická ul. – položení zahradních obrubníků pro novou výsadbu keřů
• úřad městyse – výměna 12 ks oken (ve třech kancelářích a v zasedací místnosti)
• dětské oddělení - výměna hlavních dveří
• asfaltování výmolů na místních komunikacích

Nově narozeným občánkům i jejich rodičům přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojený život.
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OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
I v Cholticích si připomínáme vznik Československa. Od
2. 9. 2018 do 31. 10. 2018 je na choltickém zámku k vidění zajímavá výstava dobových dokumentů, oděvů a
zbraní. V neděli 28. 10. 2018 se uskuteční vzpomínkový
akt na choltickém hřbitově u památníku obětem 1. světové války. Zahájení bude ve 14:00 na náměstí sv. Trojice, odkud za doprovodu hudby Václava Čermáka a
přejde průvod účastníků na choltický hřbitov. V průvodu budou kromě ostatních účastníků také zástupci
městyse a choltických spolků, kteří položí u pomníku
věnce.

O tom, že odjížděli spokojení, svědčí i jejich písemné
poděkování, ze kterého cituji:

Aby bylo 100. výročí důstojné, probíhala během letošního roku oprava pomníku obětem 1. sv. války na choltickém hřbitově. Pomník byl opraven i díky finančnímu
příspěvku Pardubického kraje. Během září a října probíhají na ostatních pomnících v Cholticích a Ledci restaurátorské zásahy (drobné opravy, čištění, obnova
písma).

„Bylo to vše úžasné, moc si toho vážíme a děkujeme
Vám! Všichni, kdo nás informovali o Vaší historii, památkách a vzácných lokalitách, byli nesmírně vstřícní a
bohatost jejich znalostí nás fascinovala. Škoda, že nebylo více času!!! Mějte se dobře a brzy snad na shledanou u nás!“
Při povídání s panem starostou Ing. Janem Birgusem
jsme oba zjistili, že naše obce mají mnoho společného
a podobného. Ač jsme se viděli poprvé v životě, rozuměli jsme si skvěle. Byla to velmi příjemná návštěva a
já děkuji za její bezvadný průběh všem výše jmenovaným i dalším, kteří pomohli a osobně se podíleli na programu našich přátel.

NÁVŠTĚVA Z CHOLTIC – TĚCH U OPAVY
V pátek 28. 9. 2018 jsme v Cholticích přivítali návštěvu
z Choltic. Druhé Choltice leží ve Slezsku, kousek od
Opavy a patří pod městys Litultovice. Druhé Choltice
jsou tedy místní částí městyse Litultovice. Jiné Choltice
už nejsou. Pro naši návštěvu jsme připravili tento program:
• 10:00 uvítání na nádvoří zámku Choltice, pěší komentovaná prohlídka zámeckého parku a obory – provedl
starosta Tomáš Bolek, místostarosta Jan Pavlík, kastelán Lukáš Rychtecký a zámecká zahradnice Lucie Koláčná
• 11:00 seznámení se společenským, kulturním a sportovním životem v našich Cholticích – v zámecké kapli sv.
Romedia - provedl starosta, místostarosta a zastupitelé
M. Fižová a M. Horák, a také Petr Labuť a Lenka Brožkové, kteří byli v Cholticích u Opavy na návštěvě v roce
2002
• 11:30 prohlídka zámku s průvodci, na nádvoří jarmark
a choltické slavnosti – provedly zámecké průvodkyně
Lenka Brožková a Blanka Šromová
• 13:00 oběd v Zámecké restauraci
• 15:00 komentovaná prohlídka areálu rozhledny Barborka, včetně výstupu na rozhlednu – provedli Josef
Blažek, Jan Málek a František Blažek.

AKTUALITY Z MATEŘINKY
- do naší mateřinky je zapsáno 75 dětí (35 z okolních
vesnic)
- v MŠ je na pracovní poměr zaměstnáno 10,18 zaměstnanců
- v MŠ jsou na dohodu o provedení práce zaměstnány
3 pracovnice
- v letošním roce máme 24 předškoláků
- od září je v naší MŠ integrován chlapec, který má
svého asistenta pedagoga, úzce budeme spolupracovat
s SPC v Hradci Králové
- pracujeme podle školního vzdělávacího programu:
„Hrajeme si, poznáváme a snažíme se chránit svět“ – v
letošním roce bude naším průvodcem „STROM“, naše
třídy jsou proto Kaštánci, Javorníčci, Lípánci a chtěli bychom se více věnovat tradicím
- v ročním plánu zůstává plavecký výcvik v Chrudimi
(pro předškoláky), nově solná jeskyně v Pardubicích
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(pro 1 skupinu našich nejmenších dětí) a projekt „Sportovní školička“ (pro děti II. oddělení)
- pro velkou poptávku rodičů a spokojenost v loňském
roce bude opět probíhat kroužek anglického jazyka s
lektorkou paní Bc.Olgou Sigid z Pardubic
- budeme pokračovat v oblíbených návštěvách naší knihovny s předškolními dětmi
- nově bude od března 2019 probíhat pro naše předškoláky i 12 lekcí „Malé technické univerzity“ – program
polytechnického vzdělávání pro předškolní děti
- ostatní aktivity teprve plánujeme, chceme nejprve pohodové přijetí 26 nových dětí a až po adaptačním období zařadit pro děti výlety, divadelní představení…
(předběžný seznam plánovaných aktivit najdete na
webu MŠ)
- nastoupily 2 nové pedagogické pracovnice, tak se postupně poznáváme a snažíme se vytvořit pohodový kolektiv
- rodiče na schůzkách dostali ke zvážení návrh našeho
„školkového loga“ – jak by se mohla naše mateřinka
jmenovat, popř. i přidat výtvarné zpracování (těšíme se
do konce října na nějaký velmi povedený návrh)

umožnili vstup na své pozemky. Geodeti Vás budou postupně oslovovat a domlouvat termín měření. Pokud se
Vám termín nehodí, je možné požádat také souseda o
zajištění vstupu. Vaše přítomnost u měření není nezbytná, geodeti zaměří pouze značky, které jste si označili při zjišťování hranic. Domluvit se na termínu zaměření můžete s geodetem Petrem Voženílkem na tel. 724
105 122.
HOSPŮDKA NA HŘIŠTI
Vážení spoluobčané, přejeme Vám krásný podzimní
čas.
Všechny říjnové středy si již od 16 hodin můžete ještě
užívat domácí langoše. Poslední v této sezoně budeme
smažit 31. října.
Topná sezóna již u nás začala. Pojďte posedět při příjemném teple z krbových kamen. Těšíme se na vás.
Josef Raba s kolektivem
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY CHOLTIC
Městys Choltice má od konce srpna nové webové
stránky. Informace zveřejňujeme také na facebooku a
v aplikaci MOBILNÍ ROZHLAS (informace do mobilu).
Můžete zde najít všechny informace o dění v městysi.

Během uzavírky o hlavních prázdninách se v naší MŠ
opět budovalo. Podařilo se zmodernizovat další 2 původní (zastaralé) místnosti – ředitelnu a ložnici pro děti
I. oddělení – výměna zářivek, podlahových krytin, krytů
na radiátory a potřebný nábytek (ten už bude splňovat
nároky na GDPR). Další práce proběhly i na školní zahradě – opravy a výroba regálů do zahradního domečku.
Postoupili jsme o krůček dál a máme školičku zas o
něco hezčí. Další aktuální informace ze života MŠ najdete na webových stránkách MŠ.
Eva Nevolová – ředitelka MŠ

KALENDÁŘ AKCÍ
4. 10. muzikoterapeutická pohádka „Jak se stal slon slavným závodníkem“
6. 10. Choltický zlaťák
11. 10. přednáška Ing. Jany Volánkové „Hvězdice pěti proměn energie“
20.10. drakiáda s Trilobitem
28. 10. vzpomínkový akt na hřbitově - kladení věnců za
účasti choltických spolků a veřejnosti
3. 11. Za strašidly na choltický zámek
9. 11. přednáška Mgr. Karly Jaré „Velká láska a vznik republiky československé“
23. 11. Mladá vína na zámku Choltice
24. 11. Mikulášský vlak
1. 12. Mikulášský volejbalový turnaj
8. 12. Advent na zámku Choltice

GEODETI V CHOLTICÍCH
Vážení občané,
v těchto dnech začne Katastrální úřad se zaměřováním
Vašich nemovitostí v rámci nového mapování Choltic.
Úřad městyse Vás prosí, abyste umožnili vstup na své
pozemky geodetům, kteří zaměří geodetické body,
které jste si při zjišťování hranic označili. Geodeti začnou v Nádražní ulici a s měřením budou postupovat
směrem k náměstí. Zaměřování bude probíhat pravděpodobně do listopadu. Další část Choltic bude zaměřována na jaře 2019. Prosíme Vás, abyste geodetům

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).
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