CHOLTICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo 1/2020, vydáno dne 7. 2. 2020
ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

www.choltice.cz

na o obcích musí k uzavření takovéto dohody dát souhlas zastupitelstvo.

Vážení spoluobčané,
v prvním čísle letošního zpravodaje Vám přinášíme
informace z lednového zasedání zastupitelstva, včetně
komentářů k projednávaným bodům a další informace, například ze spolků.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zápis do
kroniky za rok 2018.
Starosta informoval, že zastupitelům byl kronikářkou
Ing. Marii Fižovou zaslán návrh zápisu do kroniky za
rok 2018. Připomínky zastupitelů k zápisu, zaslané
kronikářce, byly zapracovány.

Leden je na úřadě nejen ve znamení vybírání poplatků,
ale i příprav schválených investičních akcí a oprav
obecního majetku. Jejich výčet uvádíme níže ve zprávě
z jednání zastupitelstva a já věřím, že pokud se nám je
podaří dotáhnout všechny do konce, bude to opět
vidět. Někde bude něco lépe fungovat, něco bude
hezčí a z něčeho budou těžit třeba až naši následovníci. Ale křišťálovou kouli nemáme, nejsme ani kouzelníci. Tak jen … uděláme všechno, co je v našich silách,
aby to dopadlo.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí
informace starosty o probíhajících a plánovaných
opravách a údržbě obecního majetku.
Starosta a technik Pavel Vančura informovali o aktuálním stavu příprav na tyto akce:
Výměna oken v kapli sv. Romedia – 8 ks oken v lucerně kaple musí být vyměněno z důvodu havarijního
stavu, aby nedocházelo k zatékání. Uvnitř kaple bude
instalováno lešení (20 m) a z něj bude výměna provedena. Akce bude probíhat od poloviny února do začátku dubna. Kaple bude po celou dobu oprav uzavřena.
Náklady jsou rozpočtovány ve výši 721 tis. Kč vč. DPH.
Městys žádá na opravu dotaci z havarijního fondu MK
ČR. Výše dotace není dopředu známa.

Hodně zdraví v dalších týdnech.
Tomáš Bolek
PŘEHLED ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
CHOLTICE NA 1. ZASEDÁNÍ KONANÉM 27. 1. 2020
Zasedání Zastupitelstva městyse Choltice (dále jen
jako „zastupitelstvo“) se konalo 27. 1. 2020 od 18:00
hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Choltice.
Zúčastnilo se ho 10 zastupitelů a 3 občané.

Rekonstrukce tělocvičen ZŠ – intenzivně se pracuje na
projektové dokumentaci, která je nutná k žádosti o
dotaci. Předmětem rekonstrukce je kompletní výměna
podlah, obložení stěn, akustické obklady, elektroinstalace a vzduchotechnika.

Zastupitelstvo městyse Choltice souhlasilo v souladu
s § 84 odstavec 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, s uzavřením dohody o provedení práce mezi
městysem Choltice a členem zastupitelstva Jakubem
Kopeckým na provádění údržby veřejné zeleně v
Ledci v roce 2020, Pavlem Vančurou na práce v souvislosti s volbami v roce 2020 a Vendulou Fižovou na
průvodcovské služby na zámku Choltice v roce 2020.

Rekonstrukce knihovny městyse – pracuje se na přípravě žádosti o dotaci, dokončuje se projektová dokumentace, upřesňuje se vybavení nábytkem, poptávají se dodavatelé. Předběžný harmonogram: 30. 4. –
uzavření knihovny, vystěhování, přesun do volných
prostor po dětském lékaři, 1 .6. – zahájení stavebních
prací, listopad – zahájení činnosti v nové knihovně.

Starosta informoval, že někteří zastupitelé budou v
roce 2020 vykonávat pro městys činnosti na základě
dohody o provedení práce (průvodcovské služby, sekání veřejných ploch, pomoc při volbách). Podle záko-

Částečná oprava náhonu Chrtnického rybníka – připravuje se realizace během této zimy.
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Revitalizace Malých a Velkých Podrybníčků – dokončuje se odstranění stromů a keřů, které probíhá formou samotěžby. Úklid větví proběhne za pomoci členů místního rybářského spolku. Na zhotovitele akce
proběhlo výběrové řízení, do kterého se přihlásilo 6
firem. Nabídky se pohybovaly v rozmezí od
4 032 079 Kč do 4 997 314 Kč vč. DPH. Hodnotící komise doporučila vyřadit firmu VDI Stavby s.r.o., která
se umístila na prvním místě s cenou 4 032 079 Kč vč.
DPH, ale nedodala vysvětlení, proč nenacenila jednu
položku v rozpočtu. Vítězem by tedy měl být uchazeč
na 2. místě firma POPR s.r.o. s cenou 4 295 500 Kč vč.
DPH.
Technický dozor investora bude zajišťovat Ing. Hlavatý
z firmy ŽP Projekt s.r.o. za 235 950 Kč vč. DPH. Akce by
měla být zahájena v srpnu a skončit v prosinci. Rozhodnutí o dotaci zatím nepadlo.

důležité jednání s NPÚ Pardubice. Firma Inreco s.r.o.
zaslala návrh smlouvy o dílo na letošní etapu příprav.
Cena bude 492 470 Kč vč. DPH. Na část budeme žádat
dotaci. Letos by se mělo zrealizovat kompletní zaměření stávajícího stavu zámecké budovy, 3D skenování a
texturovaný model interiéru kaple sv. Romedia, polohopis a výškopis zámku a okolí a archivní rešerše
stavebně historického průzkumu.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí
informace starosty o dění v městysi od posledního
zasedání zastupitelstva.
Starosta podal informace o těchto záležitostech:
• Změny OZV o veřejném pořádku a čistotě obce,
OZV o pohybu psů a OZV o požárním řádu městyse.
• Změna č. 1 územního plánu Choltice - termín veřejného projednání.
• Podnět na pořízení další změny územního plánu.
• Informace o dani z nemovitosti – změny z důvodu
digitalizace.
• UZOB - webová aplikace pro přípravu a zveřejňování agendy zasedání zastupitelstva.
• Žádost o přidělení názvu ulice – lokalita Choltice
západ.
• Aktualizace pasportu komunikací.
• Přemnožení nutrií na Struze.
• Žádost Správy železnic o souhlas se zrušením přejezdu na cestě na Luhy.
• Program nejbližších sportovních a kulturních akcí 31. 1. odhalení pamětní desky J. V. Hellicha a
přednáška Hellich - Němcová, 1. 2. – turnaj ve
stolním tenise, 14. 2. – ples SDH Choltice, 20. 2. Živá knihovna, 28. 2. - Promítání unikátních krátkých filmů z Pardubic, Choltic a okolí, 13. 3. – ples
městyse Choltice.

Cesty – průběžně se doplňují štěrkem.
Pamětní deska J. V. Hellicha a B. Jelínka – byla na
malý zámek nainstalována 15. 1. 2020. Slavnostní
odhalení proběhne 31. 1. 2020 od 18:00 hod. Následovat bude přednáška o Hellichovi a B. Němcové.
Restaurování Božích muk u cesty na Svinčany - městys plánuje další spolupráci s nadací Adopce památek,
se kterou spolupracoval na restaurování Božích muk
u Veselí. Boží muka u Svinčan jsou pouhým torzem
a měla by být kompletně zrestaurována. Restaurátorský záměr a cenovou nabídku zpracoval odborný restaurátor Mgr. A. Jiří Finger. Předběžné náklady jsou
vyčísleny na 156 515 Kč. Nadace zajistí dotaci ve výši
70 % a městys uhradí zbytek ve výši 46 955 Kč. Městys
ještě zajistí na své náklady zhotovení základů. Boží
muka by se měla posunout o několik metrů, aby nestála pod vzrostlými třešněmi.
Výměna plynového kotle pro zámeckou restauraci - z
důvodu havarijního stavu byl pořízen nový plynový
kotel včetně příslušenství za cenu cca 110 tis. Kč

Další zasedání je naplánováno na 9. 3. 2020

Záměr podání žádosti do programu na záchranu architektonického dědictví – zámek Choltice - probíhá
sběr informací a příprava podkladů pro žádost do programu na záchranu architektonického dědictví. Proběhla konzultace se starostou Vraclavi (čerpají dotaci
již několik let), konzultace s úředníky MK a památkovým oddělením Pardubického kraje. Je naplánováno

VARIABILNÍ SYMBOLY PRO POPLATKY V ROCE 2020
Upozorňujeme poplatníky s trvalým pobytem
v Cholticích na změnu variabilních symbolů pro platbu
poplatku za svoz komunálního odpadu. Od ledna 2020
je variabilním symbolem pro platbu tohoto poplatku
rodné číslo poplatníka.
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Variabilní symboly pro platbu za rekreační objekt se
nemění a poplatek za psa se také nemění. Stočné
v roce 2020 vybíráme až od května.

vána jako cesta k jedousovskému hřbitovu (p.č. 2150)
a momentálně u ní stojí jeden rodinný dům. Ale
vzhledem další plánované výstavbě rodinných domů u
této cesty je na místě rozhodnout o řádném názvu
této budoucí ulice. Žadatel navrhuje název Třešňová,
ale tento název není vhodný, protože v Cholticích se
nachází lokalita Třešňovka a to na opačném konci
městyse a mohlo by docházet k záměně. Proto se uvažuje o jiném vhodném názvu. Zastupitelé již evidují
tyto návrhy: Západní (více na západ již další ulice určitě nebude a máme ulici Severní), Vincence Daňka
(konstruktér cukrovarských strojů, průmyslník, zakladatel firmy, která se později stala jádrem ČKD, 5. dubna 1827, Choltice – 19. března 1893, Líšno). Další návrhy od veřejnosti jsou přijímány na podatelně úřadu
(podatelna@choltice.cz) nebo u starosty Tomáše Bolka (starosta@choltice.cz). Rozhodnutí o novém jménu
padne na jednom z dalších zasedání zastupitelstva.

ZMĚNY U STOČNÉHO PRO ROK 2020
Od 1. 1. 2020 je stočné v Cholticích 21 Kč za m3. Podle
vyhlášky je také upraveno směrné číslo roční spotřeby
na osobu na 36 m3. Protože se od 1. 5. 2020 mění
sazba DPH z 15 % na 10 %, bude výše stočného 20 Kč
za m3.
Aby občané zbytečně neplatili stočné s vyšší sazbou
DPH, schválilo zastupitelstvo novou splatnost stočného takto: stočné pro rok 2020 je splatné jednorázově
ve výši 720 Kč/osobu (20 Kč x 36 m3) od 1. 5. 2020 do
31. 5. 2020 (při použití směrného čísla) nebo ve dvou
stejných splátkách a to k 31. 5. 2020 a 30. 9. 2020 (při
použití směrného čísla) nebo do 15 dnů od přijetí faktury (u skutečné spotřeby). Za rok 2019 budeme fakturovat stočné ještě v sazbě 15%. Kdo platí stočné
podle směrného čísla, bude na rok 2020 platit až od
května a v sazbě 10% DPH.

Žádost Správy železnic o souhlas se zrušením přejezdu na cestě na Luhy
Městys Choltice byl Správou železnice (do 31.12.2019
pod názvem Správa železniční dopravní cesty, zkratka
SŽDC) opět požádán o vyjádření k záměru zrušení
železničního přejezdu na cestě mezi Cyklosem a Luhy
(cesta na pozemcích p.č. 2126 a 2124). Důvodem jsou
údajně náklady na jeho údržbu a provoz, které nejsou
adekvátní k nízké frekvenci jeho používání. Na osobním jednání byl městysem Choltice vyjádřen nesouhlas se zrušením tohoto přejezdu, který je používán
pěšími, cyklisty i zemědělskou technikou.

I V ZIMĚ SVÁŽÍME BIO
Od letošní zimy došlo k rozšíření sběru a svozu odpadu
o zimní svoz BIO. V zimě se BIO bude svážet ve středu
12. 2. 2020 a 11. 3. 2020 a to jak v Cholticích, tak
v Ledci a Podhorkách. Od dubna již opět 2x za měsíc.
SVOZ JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
Na BIO popelnici je možné odložit plastovou láhev
(max. 2 l) s jedlým olejem či tuky. Nedávat na zem,
položit na víko. Sběrné nádoby na oleje a tuky rozmístěné po obci postupně zrušíme.

Informace do mobilu nebo mailem ZDARMA
Chcete dostávat upozornění na blížící se nebezpečí,
odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na akce pro rodiny, kulturní a sportovní akce přímo
do Vašeho mobilu či mailu? Přidejte se k Vašim spoluobčanům, kteří již tyto služby čerpají. Nic je to nestálo,
jen se zaregistrovali.

AKTUALIZACE SMLUV NA HROBOVÁ MÍSTA
Vzhledem k blížícímu se konci nájemních smluv na
hrobová místa, prosíme nájemce, případně dědice
hrobů, pokud tak již neučinili, aby přišli nahlásit změny
v nájemních smlouvách a údajích o pohřbených
(zejména změny za posledních 10 let). Změny je třeba
nahlásit do 30. června 2020.

To a mnohem více získáte jednoduchou registrací
ZDARMA:
- přes mobilní aplikaci Zlepšeme Česko,
- přes stránku www.choltice.cz/mobilnirozhlas,
- vyplněním letáku na podatelně Úřadu městyse
Choltice.

Pojmenování nové ulice
Zastupitelstvo městyse dostalo žádost o přidělení
jména pro novou ulici. Budoucí ulice je dnes označo-3-

Tříkrálová sbírka v Cholticích
V sobotu 4. 1. 2020 se i v Cholticích uskutečnila Tříkrálová sbírka. Skupinky koledníků letos vykoledovaly
velmi pěkných 20 669 Kč. Všem, kteří přispěli na dobrou věc, patří velké poděkování. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech,
kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je
každoročně určena také na humanitární pomoc
do zahraničí.

choltický rodák básník Bohdan Jelínek, který se
v tomto domě také narodil, žil zde a zde i zemřel.
Po slavnostním odhalení desky, kterého se ujal starosta Tomáš Bolek a pan Jiří Ehl, kurátor výstavy Hellich Němcová, následovaly přednášky Jiřího Ehla o životě a
díle J. V. Hellicha a Doc. PhDr. Jany Bartůňkové, CSc.
o životě a díle Boženy Němcové. Vstupné bylo jako
obvykle zdarma a lehké občerstvení zajištěné paní
knihovnicí Radkou Zelenkovou rovněž. Zpestřením
páteční kulturní akce byla přítomnost potomků
J. V. Hellicha.

Poděkování patří také malým koledníkům a jejich doprovodu za obětavé koledování.

CO SE DĚJE NA ZÁMKU, PŘÍPRAVA NA SEZÓNU
Statistici v rodinách

Jelikož je nový rok, rád bych Vás informoval o tom, co
se právě na zámku děje a co nás čeká v sezóně za akce.

Statistický úřad bude od 1. 2. 2020 do 24. 5. 2020
provádět statistické šetření v domácnostech na téma
Životní podmínky 2020. Smyslem šetření je získat
srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci
obyvatel ve 34 evropských zemích. Šetření se uskuteční na celém území ČR v 11 403 domácnostech dle
náhodného výběru. Je možné, že bude vybrána i domácnost v Cholticích. Statistický úřad prosí členy vybrané domácnosti, aby souhlasili se šetřením, a zaručuje jim plnou ochranu a anonymitu získaných dat.
Pracovníci ČSÚ se budou legitimovat průkazem zaměstnance ČSÚ a dokladem totožnosti. Více informací
na www.choltice.cz/úřadměstyse.

Tento týden započala příprava na výměnu oken
v zámecké kapli sv. Romedia. Jedná se o osm špatně
přístupných oken v lucerně kaple. Ze střechy výměnu
udělat nelze, proto se kaple musí z části vyklidit a
středem se bude stavět lehké lešení až do výše 23
metrů. Od toho si kromě nutné výměny oken slibujeme možnost podívat se z blízka (a zdokumentovat)
unikátní výzdobu, kterou známe jen z pohledu dalekohledem či z fotografií.
Dále se na zámku stále pracuje na dokumentaci
v depozitářích a také už pomalu chystáme novou sezónu. Mělo by do prázdnin dojít k rozšíření prohlídkové trasy o sakristii a „tajný“ průchod do zámku. 

Odhalení pamětní desky
Městys Choltice pořádal v pátek 31. 1. 2020 slavnostní
odhalení pamětní desky ke 140. výročí úmrtí malíře,
archeologa a choltického rodáka Josefa Vojtěcha
Hellicha. Pamětní deska je umístěna na malém zámku
a kromě J. V. Hellicha je na ní také připomenut další

Termíny akcí:
Zima vždy patří přednáškám a akcím na „malém zámku“, ani letos tomu není jinak. Za sebou máme již Tříkrálový koncert, odhalení pamětní desky J. V. Hellicha
a přednášku o B. Němcové. 28.2. dojde k promítání
krátkých černobílých filmů z našeho regionu, v dubnu
vás zveme na pokračování přednášky z cest Vladimíra
Hauka. Hlavní sezónu zahájíme karnevalem pro děti
v sobotu 4.4. Následovat budou 30.4. Čarodějnice,
dětské sbory si zazpívají 23.5., začátek června patří
dětskému dni. Po roční pauze se do Choltic vrací Řemesla 5.6. pro školy a 6.6. pro veřejnost.
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Letošní novinkou je 11.7. akce pracovně nazvaná „Veteráni na zámku“ kde si budete moci prohlédnout
stará auta a motorky různých značek. Chybět snad
nebudou ani novinky značky Harley Davidson či Indián. Druhou novinkou, která je v tuto chvíli v jednání je
podvečerní divadelní představení na nádvoří zámku.
Následují tradiční akce jako Pivní slavnosti, benefiční
festival Choltický deštník, Burčákové slavnosti, Choltické podzimní slavnosti, Mladá vína atd. 

AKCE KNIHOVNY

Jelikož jsme stále dotazováni na „strašidla“, tak rovnou odpovím, ano Strašidla na zámku budou 7.11.
Připravujeme nové „strašidelné“ téma a nový delší
venkovní okruh, nechte se překvapit.

21.2. – Živá knihovna v ZŠ Choltice

20.2. – Živá knihovna v knihovně
Setkání se studenty z mezinárodního programu organizace AFS v knihovně od 18:00. Formou „živé knihovny“ si společně přečteme příběhy všech zúčastněných
studentů z různých koutů světa, kteří v České republice prožívají jeden školní rok v nové rodině. Spolupořadatelem je Lukáš Vorel za organizaci AFS.

Po čtvrtečním setkání studentů v knihovně budeme
následující den pokračovat v živé knihovně i se žáky
8. a 9. ročníku v ZŠ Choltice.

Na viděnou na zámku. Lukáš Rychtecký, kastelán

28.2. – Promítání krátkých
z Pardubic, Choltic a okolí

Turnaj ve stolním tenise „O STŘÍBRNÉHO TRILOBITA“

unikátních

filmů

V letošním roce byl digitalizován záznam krátkého
filmu ze 70. let z naší kaple Sv. Romedia. Po následné
domluvě s Klubem přátel Pardubicka vzešel nápad na
uspořádání veřejného promítání tohoto a dalších filmů, které budou doplněny komentářem pana Řeháčka
a pana Jirouta z Klubu přátel Pardubicka. Promítneme
také ukázky videí ze života Choltic v 90. letech 20. st.
Projekce se uskuteční na malém zámku od 18:00.

LLM – kmen Trilobit se spolu s choltickým pingpongovým spolkem pustil do organizace 1. ročníku obnoveného turnaje ve stolním tenise. Přihlásilo se 40 účastníků všech kategorií a úderem deváté hodiny začaly
první zápasy. Každý hráč na turnaji absolvoval alespoň
8 zápasů, některým se dařilo více, jiným méně, ale
podle ohlasu na konci turnaje byli všichni spokojeni.
Hlavní trofej, přívěšek stříbrného trilobita, zůstal na
domácí půdě jen v dětské kategorii. Ženy jej odvezly
do Chocně a muži do Hradce Králové. Moc děkujeme
Pepovi Rabovi za výborný oběd a těšíme se společně
na další ročník.

17.4. Noc s Andersenem – na motivy knihy J. K. Rowlingové: Harry Potter
Čeká nás cesta vlakem do Bradavic, souboj ve FAMFRPÁLU, kouzla, čáry…… Ten, kdo se vydá na tuto nebezpečnou cestu do neznáma si musí vzít vše do kufru
a nastoupit do vlaku v uniformě.
Další program:

Každou sudou středu stále tančíme v zámecké
restauraci vždy od 19:00.

Nově probíhá v knihovně pod vedením pana
Vojtěcha Kočího a dalších 6 hráčů fantasy hra „Dračí
doupě“.

Čtvrtek je v dopoledním programu od 10:00
určen pro naše nejmenší čtenáře s maminkami a od
14:00 si s námi můžete přijít zahrát deskové hry.

Pokračujeme v tvořivých čtvrtečních podvečerech (lichý týden od 17:00).

5.4. Ukliďme Česko
V neděli 5. dubna se sejdeme k úklidu Choltic spolu se
všemi, kterým není naše okolí lhostejné. Sraz v 9:00 na
nádvoří zámku a od 11:00 občerstvení na zahradě MŠ
Choltice. Děkujeme moc za Vaši pomoc.

Vyzkoušely jsme malování mandal na kameny, budeme pokračovat výrobou macrame náramků, zaujaly
nás betonové odlitky, filcování, patchwork….

Za LLM – kmen Trilobit Radka Zelenková
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DOPRAVA: dvěma autobusy – hrazena bude až po
ukončení pobytu podle účasti na výletech, nabídku
výletů obdržíte hned první den pobytu.
PŘIHLÁŠKY A ÚHRADA: přihlášky přijímá Václav Čermák i telefonicky na tel. 724515377. Do konce dubna
je třeba uhradit zálohu 2 000 Kč, možno i celou částku
4 000 Kč. Celá úhrada musí být provedena do konce
června. Platit lze hotově p. Václavu Čermákovi, nebo
na účet č. 161638945/0300.
Poznámka: místa a čas nástupu včas upřesníme.

CHOLTIČANKA
Srdečně zveme na všechny akce knihovny

Kapela je složena většinou z mladých muzikantů, absolventů ZUŠ v Přelouči. V letošním roce oslaví 5 let
od svého založení. Hraje skladby různých žánrů k tanci
i poslechu. V průběhu roku vystupuje zejména na tanečních odpoledních pro seniory a jiných kulturních
pořadech v blízkém i vzdálenějším okolí Choltic. Pro
informaci zveřejňuji kalendář nejbližších vystoupení:

Za knihovnu Radka Zelenková

KLUB SENIORŮ CHOLTICE
Náš Klub seniorů Choltice má v současné době 60
členů.

- sobota 22.2. od 13 - 17 h – masopustní průvod
v Třebosicích,

Jsou to senioři nejen z Choltic, ale i z okolních obcí.
Členský příspěvek za rok činí 150,- Kč a je třeba jej
uhradit do konce dubna. Za finančního přispění městyse Choltice pořádáme během roku tradiční akce:
roční předplatné na 6 divadelních představení do VČD
Pardubice, zájezd na kulturní akci do družebního Klubu seniorů ve Vraclavi, dva týdenní pobyty – zimní
v Hokovcích na Slovensku a letní dle výběru (letos konec srpna) v Janově nad Nisou, jednodenní výlet dle
nabídky, dvakrát za rok taneční odpoledne s Choltičankou, vánoční setkání spojené s nadílkou a zpíváním
koled a další. Informace o akcích Klubu seniorů poskytují Hana Jozífová, Jan Pavlík a Václav Čermák. Přijďte
posílit náš Klub a setkávat se s přáteli, rádi Vás uvidíme.

- sobota 7.3. od 15 – 19 h – taneční odpoledne MDŽ –
Svinčany,
- neděle 26.4. od 13 – 16 h – sokolovna Heřmanův
Městec – tanec,
- neděle 17.5. od 14 – 18 h – hřiště Choltice – výročí
Choltičanky,
- neděle 28.6. od 14 – 17 h – areál v Jezbořicích – tanec
- sobota 18.7. odpoledne hřiště Choltice – oslavy 100
let Slavoje
Toto je výčet vystoupení v 1. pololetí, změny
a aktuální informace naleznete ve vývěsce před budovou radnice v Cholticích.

LETNÍ TÝDENNÍ POBYT SENIORŮ
ORGANIZÁTOR:

Za klub seniorů Václav Čermák

Klub seniorů Choltice

MÍSTO: Janov nad Nisou – hotel Semerink
SLAVOJ CHOLTICE SLAVÍ 100 LET

TERMÍN: od soboty 29. srpna do soboty 5. září 2020

V letošním roce uplyne 100 let od založení sportovního klubu SK Choltice, jehož pokračovatelem je nynější
Slavoj Choltice.

CENA: 4 000 Kč
(hotelové ubytování, stravování – plná penze)
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MLADÍ HASIČI A ROK 2019

Oslavy 100 let fotbalu v Cholticích proběhnou v sobotu 18. července 2020. V rámci oslav uvidíte zápasy
všech našich mládežnických týmů, zápas staré gardy
v retro dresech a jako vrchol oslav zápas Slavoje Choltice proti internacionálům České republiky. A areálu
bude probíhat další doprovodný program. Připomeneme si zakladatele choltického fotbalu Ing. Josefa
Zemana a další významné členy klubu.

Dovolte mi, abych za celý kolektiv mladých hasičů
shrnula rok 2019. Byl to pro nás rok plný vzestupů
a pádů, nebylo to vždy jednoduché. Máme pouze
mladší žáky a to ve věku 4 až 11 let. Tento rok jsme
začali s velkou nemocností a trénink byl velmi často v
malém počtu dětí. Jako každý rok jsme se soustředili
na Ligu mladých hasičů, která čítá cca 12 závodů. Zúčastnili jsme se pouze sedmi, ale i tak se nám vedlo
velmi dobře. Až tak, že jsme to ani nečekali, jelikož
jsme obsazovali místa v předních řadách. V měsíci
květnu se konal pro nás nejdůležitější závod na domácím hřišti před domácím publikem a hlavně rodiči.
Naše děti si vedly skvěle, do tohoto závodu šly s vervou a nadšením, ale i s nervozitou. Díky tomu co děti
předvedly, se nám povedlo konečně to, co jsme si
přáli a konečně přišlo medailové umístění. Místo druhé bylo pro nás i děti velké uspokojení za práci, kterou
odvádí celý rok. Další medaili a to vytoužené první
místo jsme získali v měsíci září na Memoriálu Karla
OPPY v Čeperce a další krásné umístění, místo druhé,
na Branném závodě v Horních Ředicích. Z Horních
Ředic si odvezly medaile i naše nejmenší 4leté dětičky
a jsme na ně moc pyšní. Věřím, že rok 2020 bude pro
nás úspěšný a začne mnohem lépe než rok 2019. Držte nám palečky a děkujeme všem za přízeň.

Podrobný program bude včas zveřejněn. Již nyní zveme všechny fanoušky fotbalu na tento významný den.
Mgr. Tomáš Bolek, předseda TJ Slavoj Choltice

TJ SLAVOJ CHOLTICE – oddíl fotbalu
Zapojení družstev v soutěžích: v ročníku 2019-20
máme v soutěžích 7 družstev – 2 dospělých a 5 mládežnických. „Áčko“ hraje krajskou soutěž 1.B třídu,
„Béčko“ okresní soutěž IV. třídu Přeloučsko, dorost a
starší žáci jsou spojeni s H. Městcem a hrají krajské
soutěže, mladší žáci jsou spojeni s Valy a hrají okresní
soutěž, starší a mladší přípravka hraje samostatně
okresní soutěž.
Umístění po podzimní části: Áčko je 9. ze 14, Béčko 7.
ze 16, dorost poslední z 18, starší žáci 1. z 11, mladší
žáci 5. ze 7, starší přípravka 5. z 10, mladší přípravka 2.
ze 12.

Za kolektiv SDH Kateřina Koberová
Závěr hasičské sezóny 2019

Zahájení jarní části:

Předposlední zářijový víkend se uskutečnilo dvojkolo
Ligy pardubického okresu Srch – Smidary.
V sobotu přivítal soutěžní družstva Srch. Krásné počasí
předurčovalo kvalitní výkony, bohužel ty naše stačily
pouze na střed startovního pole a umístili jsme se na
pátém místě s časem 18:64 s.

Áčko – neděle 22.3. ve 14.30 h v Nasavrkách.
Béčko – neděle 15.3. od 14.30 ve Zdechovicích.
dorost – sobota 7.3. od 11.30 h v České Třebové.
starší žáci – neděle 5.4. v 9.30 h s Třemošnicí v H.
Městci.

Druhý den v neděli jsme odcestovali do vzdálených
Smidar. Poměrně těžká dráha a chladné počasí prověřilo výkonnost závodníků. Soutěž se konala dvoukolově. V tom prvním, po obřím prostřiku, zapisujeme
19:45 s a až 8. místo. Ve druhém kole, po chybě
na rozdělovači NP – neplatný pokus.

mladší žáci – neděle 22.3. ve 14 h s Chvaleticemi ve
Valech.
starší přípravka – úterý 14.4. v 17 h s FK PCE D
v Pardubicích.
mladší přípravka – sobota 21.3. v 11.15 h Paramo
v Cholticích.

Poslední náš závod a zároveň závod, který ukončuje
ročník ligy, se uskutečnil v Rokytně.

Za Slavoj Choltice Václav Čermák
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Naše družstvo už nemělo šanci promluvit do předních
pozic celkového hodnocení, ale i tak jsme chtěli důstojně ukončit letošní ročník a v poměrně silné konkurenci a s časem 17:45 s končíme na druhém místě
a v celkovém pořadí ligy nám patří páté místo.
Letošní sezóna nebyla jednoduchá. Mnoho z nás muselo skloubit pracovní a rodinné povinnosti s aktivním
závoděním. Sami si uvědomujeme, že naše výkony by
měly být určitě na jiné úrovni.
V loňském roce se uskutečnila Výroční valná hromada, kde náš starosta a zároveň člen soutěžního týmu
zhodnotil celou sezónu.

-

4.4. - dětský karneval na zámku – zahájení sezóny

-

5.4. - Ukliďme Česko

-

17.4. - Noc s Andersenem

-

30.4. - Staročeské pálení čarodějnic

-

23.5. - Festival dětských pěveckých sborů

-

30.5. - Dětský den na zámku

-

6.6. - Řemesla na zámku

-

11.7. - Veteráni na zámku

Foto z pingpongového turnaje
Můžete se těšit na rok 2020, kdy budeme pořádat
Hasičský ples a to 14.2.2020. Tímto Vás srdečně zveme. Následovat budou závody o Pohár starosty dne
18.4.2020. Jako obvykle budeme spolupracovat s přípravami na čarodějnice na konci dubna. Také nás čeká
Okresní kolo hry Plamen, které budeme pořádat u nás
v Cholticích 16.-17. května. Rádi bychom se vrátili
k Nočním závodům, které pro nás byly vždy tradiční
a pro ostatní týmy specifické. Snad se nám poštěstí
i tyto závody v roce uspořádat.
Vaši choltičtí hasiči
CVIČENÍ PRO ŽENY S KLÁROU
Kdy a kde: od 16. 2. 2020 každou neděli od 18:30 do
19:30 v malé tělocvičně ZŠ Choltice.
Cvičení: rozcvička, aerobní blok, posilování celého
těla, závěrečné protažení.
S sebou: pití a ručník, sportovní pohodlné oblečení
a obuv, podložku a dobrou náladu.
Cena: 25,- Kč
Těší se na Vás Klára Kožená

KALENDÁŘ AKCÍ 2020
-

14.2. - ples SDH Choltice

-

20.2. - Živá knihovna pro veřejnost v knihovně

-

21.2. - Živá knihovna pro žáky 8. a 9. ročníku v ZŠ

-

28.2. - Promítání unikátních krátkých filmů
z Pardubic a okolí, malý zámek

-

13.3. - ples městyse Choltice

Choltický zpravodaj vydává Úřad městyse Choltice.
Autorem neoznačených příspěvků je starosta Mgr.
Tomáš Bolek. Choltický zpravodaj je od 23. 5. 2012
zaregistrován pod evid. číslem MK ČR E 20784.
V případě zájmu o otištění příspěvku kontaktujte knihovnici Radku Zelenkovou (knihovna@choltice.cz) či
starostu Mgr. Tomáše Bolka (starosta@choltice.cz).
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