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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v prvním letošním čísle zpravodaje Vám přinášíme
informace z únorového zasedání zastupitelstva a celou
řadu dalších informací.
Máme za sebou šest týdnů nového roku. Na jeho počátku
jsme své naděje upínali na rychlé proočkování a brzký
návrat do normálního života. V lidském životě ale nejde
vždy všechno ideální stopou, a tak musíme být ještě
nějakou chvíli trpěliví. Ale o to více si pak třeba budeme
vážit normálních věcí.
A co nás čeká letos v Cholticích? Hned jak odklidíme ty kupy
sněhu...se budeme normálně starat o Choltice. Navíc se
v srpnu pustíme do odbahnění a obnovy Podrybníčků
a Marešáku. Máme dotace na kompletní revitalizaci.
Získáme tak pěkný kousek obnovené přírody, kam budeme
rádi chodit na procházku.
Dokončili jsme projekt a požádali o dotaci na rekonstrukci

chodníku od náměstí ke hřbitovu. Byla to náročná práce. Na
projektu pokračování za mostkem u penzionu Hastrman až
do Nádražní ulice se bude intenzivně pracovat. Pokud
získáme dotaci, budeme moci postavit nové chodníky,
autobusové zastávky, osvětlené přechody a parkoviště
u hřbitova už příští rok.
Máme také připravený program akcí na choltickém zámku.
Pan kastelán pro Vás má každý rok vždy nějaké překvapení.
Máme zrekonstruovanou knihovnu a paní knihovnice se
těší, až Vám bude moci nabídnout nové knihy v novém
prostředí. Jakmile se život vrátí do normálních kolejí,
budeme nachystaní.
Život běží dál a my se musíme se současnou situací vyrovnat
co možná nejlépe. Přeji Vám hodně sil, hodně zdraví a těším
se na setkání s Vámi třeba na některé z letošních zámeckých
akcí.
Tomáš Bolek, starosta
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PŘEHLED ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
CHOLTICE NA 1. ZASEDÁNÍ KONANÉM 1. 2. 2021
Zasedání Zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako „zastupitelstvo“) se konalo 1. 2. 2021 od 18:00 hod. v zasedací
místnosti Úřadu městyse Choltice. Zúčastnilo se ho 10 zastupitelů (8 v místnosti a 2 on-line) a 3 občané.
Zastupitelstvo v rámci projednávání přijalo tato usnesení:
Usnesení č. 1/1/2021
Zastupitelstvo městyse Choltice určilo zapisovatelem Mgr. Jana Pavlíka a ověřovateli zápisu Pavla Vančuru a Františka
Pemla.
Usnesení č. 2/1/2021
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo program zasedání.
1. Zahájení
2. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
3. Rozpočtové opatření č. 13/2020
4. Senior Taxi Choltice
5. Prodej pozemku parc. č. 884/2 a 884/3 k.ú. Choltice
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 949/1, 725/107 a 2146, vše v k.ú. Choltice
7. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 725/106 k.ú. Choltice
8. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
9. Různé
10. Veřejnoprávní smlouva s obcí Lipoltice o poskytnutí dotace na činnost knihovny
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě
projektů.
Starosta předal slovo P. Vančurovi, který podal následující informace:
• Rekonstrukce knihovny městyse - knihovna je hotová, musí se dořešit drobnosti, např. lištování podlah. Knížky jsou
nastěhovány, proběhlo také jejich třídění. Do knihovny byl zpět nainstalován veřejný rozhlas.
• Údržba veřejných prostranství a ostatní činnosti - proběhlo kácení dvou stromů u Podrybníček - zasahovaly do el.
vedení, probíhá průběžné odstraňování poškozených stromů v oboře, došlo k prořezání tisů před zámkem, proběhne
probírka zeleně u cesty do Podhorek - zasahuje do el. vedení. Proběhlo vyklízení dvou obecních bytů po předchozích
nájemnících.
Starosta předal slovo Ing. Horákovi, který podal následující informace:
• Revitalizace Podrybníčků - městys dostal dotaci, akce začne v srpnu společně s revitalizací Marešáku.
• Bezpečné a bezbariérové chodníky v Cholticích - probíhá stavební řízení, 19.2.2021 nabyde právní moci. Žádost o dotaci
z SFDI je podána. Úsek od Hastrmana ke křižovatce Nádražní - Na Hlásku (pracovně označován jako úsek C2) je v řešení,
proběhlo jednání na SÚS Pardubického kraje. Jejich připomínky k realizaci lávky byly akceptovány jak projektantem, tak
možným dodavatelem lávky a vše bylo předjednáno s Policií ČR. Nyní se naplánuje jednání na Povodí Labe. Rozpočtové
náklady jsou cca 12,4 mil. Kč vč. DPH. Předpokládáme, že se v rámci soutěže na zhotovitele sníží cena na cca 80%. Dotace je
možná až do výše 85% z nákladů. Do poloviny února by mohla být odezva ze strany SFDI, jestli je žádost akceptována, cca do
konce června či na počátku července se dá očekávat oznámení o přidělení či nepřidělení dotace. Poté bude zahájeno
výběrové řízení na dodavatele stavby. Přípravné práce by pak mohly proběhnout ještě na podzim, hlavní stavební práce pak
proběhnou na jaře 2022.
Starosta podal informace:
• Restaurování Božích muk u cesty na Luhy - starosta promítl fotografie. Jedná se o poslední Boží muka, která ještě nejsou
zrestaurována, nacházejí se u polní cesty na Luhy. Cesta k nim je velmi zarostlá bujnou zelení a je třeba provést probírku.
Tato činnost by mohla být realizována dobrovolně pomocí občanů, kteří mají chuť pomoci toto místo zkulturnit.
S restaurováním pomůže nadace Adopce památek, která s městysem spolupracovala již na restaurování BM u Veselí a BM
u cesty na Svinčany. Nadace zajistí dotaci a veškerou administraci. Vzhledem k velmi špatnému stavu se uvažuje o kompletní
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obnově těchto BM. Náklady jsou rozpočtovány ve výši 143 tis. Kč vč. DPH, spoluúčast městyse je 30%.
• Výměna oken v bývalé zubní ordinaci zdravotního střediska (dnes kosmetický salón) - žádost nájemkyně o výměnu
oken z důvodu špatného stavu. P. Vančura doplnil, že by bylo potřeba ještě vyměnit zbývající okna v bývalém dětském
oddělení a v rehabilitaci. Okna jsou v dezolátním stavu. Bude zajištěna cenová nabídka a podle její výše se zastupitelé
rozhodnou, kolik oken se vymění letos a kolik příští rok. Je to potřeba.
Usnesení č. 3/1/2021
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 13/2020.
Starosta informoval o zůstatku na bankovních účtech městyse k 31.12.2020. Zůstatek činí 5 866 749 Kč. K 31.12.2019 to bylo
cca 3,6 mil. Kč. Městys musel v průběhu roku 2020 seškrtat spoustu akcí, protože hrozilo velké snížení příjmů z daní. Stát
část daňového výpadku kompenzoval, a tak městysi zůstaly finanční prostředky, které může převézt do nového roku.
Ze zůstatku na účtech je 1 934 802 Kč fond na obnovu ČOV, DCHB a DPS. Od roku 2021 do tohoto fondu bude ukládáno ještě
50 000 Kč na obnovu muzejní sbírky.
Starosta informoval, že poslední rozpočtové opatření roku 2020 řeší v podstatě skutečný stav rozpočtu pro rok 2020. Bylo
promítáno.
V příjmové části se rozpočet navyšuje o 1 010 tis. Kč, jedná se o navýšení příjmů z některých daní, příjmů z prodeje či
pronájmu pozemků, příjmů z pronájmu hrobových míst. Dále se snižují příjmy ze vstupného a prodeje upomínkových
předmětů na zámku, ze vstupného na ples, či z prodeje dřeva.
Výdaje se zvyšují o 27,1 tis. Kč. Jedná se např. o navýšení u pořízení drobného majetku pro knihovnu, na krizová opatření či
do fondu FKSP. Snižují se nevyčerpané výdaje na mzdy v knihovně, programové vybavení či pořízení knih. Rozdíl mezi příjmy
a výdaji činí 983,8 tis. Kč.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o zahájení provozu Senior Taxi Choltice.
Starosta informoval o zahájení činnosti Senior Taxi a o způsobu vyúčtování dopravy. Byl vytvořen informační leták a Senior
Taxi karta. Zahájení činnosti se hlásí rozhlasem. Zastupitelé se na pracovních poradách shodli na parametrech Senior taxi,
které byly zpracovány do informačního letáku.
Služba je nabízena všem seniorům ve věku 65+. Bylo stanoveno omezení na 12 jízd za rok a to pouze k lékaři či na
rehabilitaci. Příspěvek městyse je 50% z ceny jízdného, ale max. 200 Kč. Senior taxi bude pro městys Choltice provozovat
firma Pavel Peml autoškola ZTP/P s.r.o. z Přelouče.
Senior taxi kartu si dosud vyzvedlo 9 zájemců. Podle zpětné vazby od občanů je vhodné rozšířit možnost využití i pro občany
s průkazem ZTP/P.
V rozpočtu je na tuto novou službu vyčleněno 50 000 Kč. Nově budou moci tuto službu využít i držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.
Bude doplněno do informačního letáku.
Usnesení č. 4/1/2021
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 884/2 k.ú. Choltice o výměře 584 m2 (druh pozemku
ostatní plocha) a pozemku parc. č. 884/3 k.ú. Choltice o výměře 95 m2 (druh pozemku ostatní plocha) za cenu 100 Kč/m2
a úhradu režijních nákladů ve výši 4 500 Kč panu ……..
Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 884/2 k.ú. Choltice o výměře 584 m2 (druh pozemku ostatní plocha)
a pozemku parc. č. 884/3 k.ú. Choltice o výměře 95 m2 (druh pozemku ostatní plocha). Pan …… projevil zájem o odkoupení
těchto pozemků k využití jako zahrada.
Pozemky nejsou zahrnuty v pozemcích potřebných pro rekonstrukci přilehlé cesty v rámci projektu plynoucího z pozemkových úprav a pro městys Choltice jsou zbytné.
Navržená cena za pozemky je 100 Kč za m2 plus režijní náklady ve výši 4 500 Kč (2500 Kč sepsání kupní smlouvy a 2 000 Kč
kolek na KÚ).
Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na úřední desce od 15.1.2021 a nikdo proti nevznesl námitku či připomínku.
Usnesení č. 5/1/2021
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2020263/VB/01 pro stavbu Choltice k.č. 715/145 - knn.
Starosta informoval, že ČEZ Distribuce a.s., jako 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 pozemků parc. č. 949/1, 725/107 a 2146 k.ú. Choltice, rozsah věcného břemene na těchto nemovitostech je
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vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 39 500 Kč bez DPH (vedení 115 bm a pilíř).
Městys tímto souhlasí s umístěním nového kabelu nn a pojistkových pilířů.
Usnesení č. 6/1/2021
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2020142/VB2, Choltice, E36,
k.č.725/32 – knn.
ČEZ distribuce a.s. 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. 725/106 k.ú.
Choltice, rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v geometrickém plánu č. 909-655/2020. Věcné
břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 6 300 Kč bez DPH. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
byla Zastupitelstvem městyse Choltice schválena dne 25.5.2020, č. usn. 9/3/2020.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání
zastupitelstva.
Starosta podal následující informace:
• očkování seniorů - nabídka seniorům pomoci s registrací, informace na webu městyse,
• pořízení platebního terminálu na pokladnu úřadu - bude do týdne instalován,
• snížení stavu nutrií na Struze - proběhne za pomoci mysliveckého spolku, nesmí se krmit,
• Tříkrálová sbírka na podatelně vynesla 3 995 Kč.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé.
Starosta vyzval všechny přítomné, zda-li mají nějakou připomínku, podnět či dotaz.
občan - zeptal se, zda-li městys, když prodává pozemek, vytyčí hranice a fakticky tak pozemek předá novému majiteli. Uvedl,
že nyní řeší určení hranic svého pozemku s pozemkem, který městys prodal v prosinci panu …... Na pozemku se nachází
několik geodetických značek, které jsou zřejmě neplatné. Nové vytyčení hranic není shodné s těmito mezníky.
starosta - sdělil, že zatím žádný kupec nežádal vytyčení hranic, protože šlo identifikovat pozemek v terénu. V této lokalitě
proběhlo několik geodetických měření a snah o dělení pozemků, je tedy pravděpodobné, že některé mezníky jsou opravdu
neplatné. V roce 2019 proběhla digitalizace intravilánu, hranice pozemků jsou tedy zaměřeny velmi přesně a každý geodet
musí dojít při vytyčení pozemku téměř ke stejnému výsledku. Bude domluven termín, kdy dojde na místě k určení hranic
obecního pozemku.
Usnesení č. 7/1/2021
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvu s obcí Lipoltice o poskytnutí dotace na činnost
knihovny.
Obec Lipoltice poskytne městysi Choltice částku 5 000 Kč na pořízení didaktických pomůcek, stavebnic, deskových her
a beletrie pro knihovnu městyse. Naší knihovnu navštěvují i čtenáři z Lipoltic. Dotace je poskytnuta formou veřejnoprávní
smlouvy.
Další zasedání zastupitelstva je naplánováno na 12. 4. 2021.

PLATEBNÍ TERMINÁL NA POKLADNĚ ÚŘADU
Na podatelně úřadu městyse je možné od poloviny února platit platební kartou. Zastupitelé souhlasili s pořízením
platebního terminálu a ač jeho zavedení nebylo úplně jednoduché, tak ho konečně budeme mít. Protože nelze pro
Choltice zajistit bankomat (málo výběrů, velké provozní náklady), bude alespoň možnost nově využívat tento dnes již
zcela běžný a rychlý způsob úhrady.

ÚŘAD MĚSTYSE CHOLTICE - ÚŘEDNÍ DNY 2021
Pondělí a Středa
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9:00 - 11:00 hodin

14:00 - 17:00 hodin

MĚSTYS CHOLTICE - POPLATKY 2020 A 2021
Prosíme všechny, kteří ještě nedoplatili poplatky za rok 2020, aby tak učinili do konce února. Úřad městyse Choltice pak
nebude nucen přistoupit k vymáhání a sankcím.
Děkujeme všem, kteří zaplatili vše řádně a včas.
Poplatky na rok 2021 se již vybírají. Na pokladně úřadu je možné již platit platební kartou. Pro placení poplatků
bezhotovostně je třeba použít správný variabilní symbol. Pro poplatek za odpad je to rodné číslo a pro ostatní poplatky je to
stejný variabilní symbol, jako v předchozích letech. Kdo jej nezná, může ho získat telefonicky na úřadě - č. tel.: 466 972 200
nebo 463 034 934.
Městys Choltice

OČKOVÁNÍ A REGISTRACE
Městys Choltice je připraven nabídnout seniorům
pomoc s registrací k očkování. Z dosud oslovených
seniorů zatím naši pomoc nikdo nepotřeboval, protože
byl schopen sám či za pomoci své rodiny si registraci
zajistit. Nabídka pomoci ze strany městyse platí stále.
Stačí se domluvit telefonicky či osobně s našimi
pracovnicemi na úřadě. Jsme tu pro Vás.
Po konzultaci s naším praktickým lékařem MUDr.
Hemžským jsme na webu městyse zveřejnili doporučený postup registrace a další informace o organizaci
očkování. Informace se budou aktualizovat vždy,
jakmile bude něco nového.
Očkování je nyní utlumeno z důvodu nedostatku
očkovací vakcíny. Budeme doufat, že se tento stav co

nejdříve změní a očkování pro ty, co se chtějí očkovat,
se rozběhne naplno tak, jak to po Vánocích slibovala
vláda. Na Pardubicku by mělo očkování zatím probíhat
v Pardubické nemocnici a v sále Jana Kašpara v budově
Krajského úřadu. Pardubický kraj také uvažuje o zřízení
očkovacího centra v Přelouči. Pravděpodobně bude
zřízen také mobilní očkovací tým, který bude zajíždět
k seniorům domů.
Očkování v ordinaci praktického lékaře v Cholticích
zatím není možné, ale pokud to půjde, pan doktor
bude v Cholticích očkovat také.
Nezbývá nám, než být trpěliví a vyčkat na plynulý
rozjezd očkování. A pak budeme doufat, že po proočkování se ve zdraví vrátíme k normálnímu životu.

RESTAUROVÁNÍ BOŽÍCH MUK U CESTY NA LUHY
– POMŮŽEME?
Poslední Boží muka, která ještě nejsou zrestaurována, se nacházejí u polní cesty na Luhy. Když se vydáte na Jeníkovice a cca
100 metrů za železničním přejezdem odbočíte vlevo na polní cestu, tak po cca 250 metrech dojdete k malým Božím mukám.
Cesta k nim je velmi zarostlá bujnou zelení a je třeba provést probírku.
S restaurováním nám pomůže nadace Adopce památek, která s městysem spolupracovala již na restaurování BM u Veselí
a BM u cesty na Svinčany. Nadace zajistí dotaci ve výši 70 % a veškerou administraci. Vzhledem k velmi špatnému stavu se
uvažuje o kompletní obnově těchto BM. Náklady jsou rozpočtovány ve výši 143 tis. Kč vč. DPH, spoluúčast městyse je 30%.
Jak je možné pomoci? Velkou pomocí ze strany občanů - dobrovolníků by byla pomoc s úklidem zeleně kolem cesty, tj.
s probírkou přebujelé zeleně, pálením větví a sběrem odpadků, kterých se na cestě za roky nashromáždilo opravdu dost.
Také úklid místa kolem Božích muk je potřebný. Udělá si
někdo čas a pomůže? Při příznivém počasí je to možné
kdykoliv. Mohou to být pěkné dvě tři hodinky
nenáročné práce, pohodově strávené sobotní
dopoledne pro celou rodinu, dle Vašich možností.
Kdykoliv. Ale měli bychom to stihnout do konce dubna,
než začne vegetace opět růst. Restaurování Božích muk
by mělo být hotové ke konci letních prázdnin. Pak
bychom se na místě mohli sejít při jejich posvěcení a mít
i dobrý pocit, že jsme sami vlastní prací přispěli
k zachování této památky a kousku přírody nejenom
dalším generacím, ale také těm, kteří chtějí nyní
objevovat nová místa na Cholticku. A toto místo
opravdu stojí za to, aby bylo zpřístupněno a navštěvováno.
Pomůžeme? Zkusíme to? Stačí se ozvat panu starostovi
– starosta@choltice.cz.
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REVITALIZACE PODRYBNÍČKŮ A MAREŠÁKU
Městys Choltice získal dotaci z ministerstva zemědělství na revitalizaci Malých a Velkých Podrybníčků a ze Státního fondu
životního prostředí dotaci na revitalizaci Marešáku. Obě akce budou probíhat současně od srpna letošního roku. Hlavní
stavební práce (odbahnění, zpevnění hrází, výstavba nových napouštěcích a vypouštěcích prvků) by měly proběhnout do
konce prosince. Dokončovací práce pak do konce března 2022. Občané Choltic tak získají další lokalitu, kde budou moci
trávit volný čas v kousku pěkné přírody. Kolem rybníků se počítá s umístěním laviček. Výrazně se zlepší také schopnost
rybníků zajistit vhodné prostředí pro rybí obsádku.

Marešák

SENIOR TAXI

V úterý 2.2.2021 byla zahájena činnost Senior taxi Choltice
první jízdou. První zákazník využil tuto službu k cestě do
Pardubic na odběr krve. Služba s příspěvkem městyse je
určena pro seniory s trvalým pobytem v Cholticích, Ledci
a Podhorkách ve věku 65+ nebo pro držitele průkazu ZTP
a ZTP/P. Službu lze využít pro cestu za lékařem (ošetření,
kontroly, apod.) či na rehabilitaci. Službu lze využít
maximálně 12 x za rok (jednou jízdou se myslí cesta tam
a zpět). Cena je 9 Kč na 1 km + 120 Kč za hodinu čekání.
Účtuje se dle skutečnosti. Výše příspěvku městyse Choltice
na jízdu (tam a zpět) činí 50 % z ceny, ale max. 200 Kč.
Souhlas s čerpáním příspěvku vydává Úřad městyse
Choltice a to formou vydání SENIOR TAXI KARTY na jméno
žadatele. Platnost SENIOR TAXI KARTY je jeden kalendářní
rok nebo 12 jízd.
Senior si službu objednává sám telefonicky u provozovatele
služby. Senior předloží řidiči SENIOR TAXI KARTU, který
zkontroluje jméno, bydliště a zaznamená celkovou cenu

Podrybníčky

jízdného. Senior uhradí řidiči po ukončení jízdy svůj podíl na
jízdném. Na konci roku nebo po vyčerpání limitu jízd musí
žadatel odevzdat SENIOR TAXI KARTU na úřad městyse.
Službu provozuje Pavel Peml autoškola ZTP/P, s.r.o.
z Přelouče, Pražská 12, 535 01 Přelouč. Telefonické
objednání: 466 95 33 33 nebo 774 229 345 v pondělí až
pátek v pracovní době od 7:00 do 17:00 hodin. Objednání
nejpozději 1 týden před plánovanou jízdou.
Žádosti o SENIOR TAXI KARTU, dotazy, informace,
připomínky vyřizuje Úřad městyse Choltice, Pardubická 78,
533 61 Choltice, tel.: 463 034 934, 466 972 200, mail:
jana.pajerova@choltice.cz. lada.horackova@choltice.cz,
podatelna@choltice.cz .
Dosud si na našem úřadě vyzvedlo Senior taxi kartu 10
občanů. Zastupitelé schválili pro rok 2021 příspěvek na
Senior taxi ve výši 50 000 Kč a věří, že služba bude občany
využívána.
Upozorňujeme zájemce, že tuto službu NESMĚJÍ využít
osoby, které jsou nebo by mohli být COVID pozitivní.

KLUB SENIORŮ MĚSTYSE CHOLTICE
Klub seniorů byl založen v roce 1994 paní Věrou
Janebovou a paní Hanou Jozífovou a měl 86 členů,
většinou kolem 60 let. Roky nám však přibývají, stárneme,
počet členů klesá a dnes nás je pouze 61. Rádi bychom
zachovali činnost klubu, proto se obracíme na Vás, mladší
důchodce, zda byste nechtěli naše řady rozšířit a přijít
mezi nás. Činnost klubu podporuje ÚM Choltice, dotací
posiluje náš rozpočet. Dík patří zastupitelům a zejména
panu starostovi Mgr. Tomáši Bolkovi.
Nyní stručně o naší činnosti.
- každý rok organizujeme týdenní pobyty (leden,
srpen/září) - v zimě jezdíme do Hokovců na Slovensku,
v létě dle výběru,
- pro členy zajišťujeme abonentní vstupenky do divadla
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v Pardubicích (6 představení), dopravu hradí ÚM
Choltice,
- jednodenní výlet za kulturními památkami,
- dvakrát za rok setkání se seniory z Vraclavi,
- vánoční posezení s nadílkou,
- několikrát do roka posezení s Choltičankou,
- gratulace členům k narozeninám.
Aktivit by mohlo být i víc, pokud bude Váš zájem. Do klubu
se můžete přihlásit - stačí na přihlášku uvést jméno,
příjmení, datum narození, adresu bydliště a číslo telefonu.
Přihlášky přijímají pan Jan Pavlík (tel.: 603 796 301) a pan
Václav Čermák (tel.: 724 515 377). Členský roční příspěvek
činí 100 Kč. Na další členy se těší Klub seniorů Choltice.
Václav Čermák, Klub seniorů Choltice

ZE ŽIVOTA ZŠ CHOLTICE
Dovolte mi, abych Vás seznámila s aktuální organizací
výuky na naší škole. Od začátku nového roku (4.1.2021) se
žáci 1. a 2. ročníků učí ve škole podle platných rozvrhů. Žáci
i zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat hygienické
zásady a nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Důraz
je kladen na časté a intenzivní větrání. Nesmí se sice zpívat
a cvičit, ale místo toho chodíme na procházky a snažíme se
být na čerstvém vzduchu. Školní jídelna pro naše žáky vaří.
Žáci mohou chodit do družiny (každá třída má pro sebe
jedno oddělení).
Žáci 3.–4. ročníku mají online ČJ, M, AJ, Vl+Př (či Prvouku).
Ostatní předměty nejsou online, ale jejich výuka pokračuje
dál, je jim zadávána práce.
Žáci 5.-9. ročníku mají online výuku dle rozvrhu. Online se
nevyučuje TV, VV, Pč, HV a volitelné předměty, ale může
z nich být zadávána domácí práce.
Online výuka je vedena přes Teams, zde je možno zadávat
i úkoly a využívat testy. Všechny úkoly jsou ale zadávány
přes Bakaláře. Vzhledem k tomu, že je distanční výuka
zakotvena ve Školském zákoně, je možno při ní klasifikovat.
I žáci, kteří se vzdělávají distančně, si mohou vyzvednout
oběd ve školní jídelně za dodržení přísných hygienických
podmínek. Škola nabízí po dobu distanční výuky k zapůjčení tablety.
V týdnu od 11. do 15. 1. proběhly na naší škole online rodičovské schůzky a konzultace s jednotlivými vyučujícími.
V současné době se žáci 9. ročníků (a někteří i z 8. a 5. tříd)
připravují na přechod na další školu. Doufáme, že si vyberou správnou školu, a přejeme jim hodně štěstí v přijímacím řízení.
Začínáme připravovat zápis do 1. ročníků. Vzhledem k dostatečné kapacitě školy budeme otvírat dvě první třídy,
a proto hledáme do našeho kolektivu novou paní učitelku
s aprobací na 1. stupeň. Termín zápisu je stanoven na 9.4.
2021 (od 13:00 do 17:00), ale kvůli současné situaci zatím
nemůžeme říci, jakým způsobem bude organizován. Vše
včas vyvěsíme na našich stránkách, ve vývěsce a dáme
vědět i v mateřských školách. Zatím po dohodě se školkami
alespoň nabízíme setkání rodičů a našich učitelek.
Na závěr bych ráda poděkovala žákům, kolegům, rodičům
i prarodičům a prostě všem za podporu a odvedenou práci
v současné složité době a také bych chtěla všem popřát
hodně zdraví. A snad už jen dodám, že se velmi těšíme na
návrat našich žáků do škol.
Iva Sedláčková, ředitelka ZŠ Choltice

BEZPEČNÉ
A BEZBARIÉROVÉ
CHODNÍKY V CHOLTICÍCH
Městys Choltice podal žádost o dotaci na rekonstrukci
chodníků vedoucích od náměstí sv. Trojice ke hřbitovu,
autobusových zastávek a parkoviště u hřbitova a dvou
přechodů pro chodce včetně osvětlení u těchto nových
zastávek.
Rozpočtové náklady jsou cca 12,4 mil. Kč vč. DPH. Předpokládáme, že po vysoutěžení dodavatele stavby bude
cena nižší. Dotace je možná až do výše 85 % z nákladů.
Do poloviny února by mohla být odezva ze strany SFDI,
jestli je žádost akceptována. Cca do konce června či na
počátku července se dá očekávat oznámení o přidělení či
nepřidělení dotace. Pokud budeme s dotací úspěšní,
bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Přípravné práce by pak mohly proběhnou ještě na podzim,
hlavní stavební práce pak proběhnou na jaře 2022.
Zbývající úsek v délce cca 100 metrů od mostku u penzionu Hastrman ke křižovatce Nádražní - Na Hlásku, kde
se nyní musí chodit opatrně po krajnici silnice, je nyní ve
fázi projednávání možnosti umístění lávky přes Struhu
(cca 50 metrů) a dokončení chodníku v délce také cca 50
metrů na straně u Struhy. Proběhlo jednání s vlastníkem
mostku a silnice SÚS Pardubického kraje ohledně umístění lávky pro pěší a zbývá toto projednat s Povodím Labe.
Záměrem městyse je realizovat současně jak rekonstrukci
chodníků od náměstí ke hřbitovu, tak napojit i úsek
s lávkou a zbytkem nového chodníku tak, aby pěší
nemuseli vůbec vstupovat na silnici. Snad se to podaří
ke spokojenosti všech.

NUTRIE
SE NESMĚJÍ KRMIT
Městys Choltice ve spolupráci s choltickými myslivci zajistil
povolení na snížení stavu nutrií na Struze. Tento invazivní
hlodavec do naší přírody nepatří, je zákonem považován za
škodlivého jak z hlediska přírodního, tak i epidemiologického. Veřejnost by v žádném případě neměla nutrie krmit.
Usnadňuje se jim tak přežití a rozmnožování a tím se zvyšuje
riziko trvalého narušení přírodního prostředí v dané lokalitě.
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KALENDÁŘ AKCÍ

TJ SLAVOJ CHOLTICE

Věříme, že se co nejdříve uvidíme na některé z těchto akcí:

Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu v Cholticích.
Blíží se zahájení jarní části soutěží ročníku 2020/2021.
Sdělujeme Vám termíny zahájení soutěží jednotlivých
našich 6 týmů:
dospělí A - sobota 13.3. 14.30 h PROSETÍN
doma
dospělí B - sobota 6.3. 14.30 h PŘELOUČ C
doma
dorost - sobota 13.3. 14.30 h OREL
hř. H.Městec
st. žáci - sobota 13.3. 10.00 h ROVEŇ
doma
ml. žáci - čtvrtek 8.4. 17.00 h ÚJEZD
doma
st. příp. - sobota 13.3. 10.00 h SEMÍN
venku
Poznámka: takto by měly soutěže probíhat za normální
hygienické situace. Může se však stát, že ještě v době
zahájení budou platit některá omezení a fotbal se bude
hrát v jiných, pro nás nezvyklých, podmínkách. O všem
budete včas informováni zprávami ve vývěsce na hřišti.
Pěkné a pohodové sportovní zážitky Vám přeje vedení
fotbalového klubu Choltice a těší se na Vaši návštěvu.
Václav Čermák, Slavoj Choltice

3. 4. 2021
30. 4. 2021
11. 6. 2021
- 13. 6. 2021
14. 8. 2021
4. 9. 2021
18. 9. 2021
28. 9. 2021
6. 11. 2021

Zahájení zámecké sezóny
Pálení čarodějnic
Drátenické Choltice
Pivní slavnosti na zámku Choltice
Choltický deštník - charitativní akce
Burčákové slavnosti na zámku Choltice
Choltické podzimní slavnosti
Strašidla na zámku Choltice

OKÉNKO
DO „NOVÉ“ KNIHOVNY
Chtěla bych Vás alespoň prostřednictvím fotografií vzít na
prohlídku naší nové knihovny. Knihovny jsou v 5. stupni PES
stále pro běžnou výpůjčku uzavřeny.
Už se na Vás moc těšíme, vše je připraveno, téměř
dokončeno…. zbývá pověsit obrázky, roztřídit poslední
krabice … a otevřít knihovny.
Připojujeme také ukázku z nabídky nově zakoupených titulů.
Na opětovné setkání se za knihovnu těší Radka Zelenková

ZÁMEK CHOLTICE
SE CHYSTÁ NA JARO
Zima se nám pomaloučku polehoučku blíží ke svému
finále a my už na zámku netrpělivě vyhlížíme příchod
teplejšího předjaří. Sice teď také nezahálíme, ale už se
moc těšíme hlavně na březen. To je totiž čas začít na
zámku uklízet, stěhovat a připravovat novou sezónu.
Rádi bychom ji zahájili v sobotu 3.dubna.
I letos chystáme různá vylepšení expozic, ale také něco
úplně nového, takové překvapení. Co se týče akcí,
doufáme ve zlepšení epidemiologické situace, a proto již
přes zimu chystáme akce. Kdybych měl nějakou teď
„vypíchnout“, byla by to třídenní akce „Drátenické
Choltice“ konaná 11.6. - 13.6. 2021. Setkání dráteníků
z celé republiky, magické drátování s Monsterance,
řemesla, tvořivé dílničky pro děti a dokonce s podvečerním koncertem. Více k termínům akcí se dozvíte
v přiloženém kalendáři akcí.
Opatrujte se, na shledanou na zámku.
Lukáš Rychtecký, kastelán

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).

