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číslo 2/2016, vydáno dne 14. 5. 2016
s prodejem pozemku ve výši 3 500 Kč. Starosta informoval o žádosti o koupi pozemko p. č. 584 v k. ú. Choltice
v ulici U Pošty. Na pozemku stojí již léta jejich garáž. Jde
o pozemek o výměře 8 m2, byla stanovena cena 80 Kč za
m2. Režijní náklady uhradí kupující – ve výši 3 500 Kč.

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, v tomto čísle zpravodaje Vám přinášíme informace z květnového zasedání zastupitelstva a
také další zprávy o životě v Cholticích a místních částech
Ledec a Podhorky. Informace můžete také získat na webových stránkách městyse či na našem Facebooku.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové
opatření č. 2/2016. Více informací se dočtete na straně 4
tohoto čísla Choltického zpravodaje.

Užívejte si druhou polovinu jara ve zdraví a spokojenosti
a pokud budete mít chuť a čas, navštivte některou
z připravovaných kulturních akcí, které pro Vás připravuje zámecký tým, či naše knihovnice, přijďte na fotbal
podpořit naše borce v I.B či ve IV. třídě nebo naše mladé
naděje, co mají všechno ještě před sebou, nebo se běžte
projít ráno oborou, když se probouzí, má nevšední kouzlo. Je spoustu důvodů, proč žít v Cholticích, v Ledci,
v Podhorkách…
Mgr. Tomáš Bolek

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo darovací
smlouvu o poskytnutí daru ve výši 5 000 Kč z rozpočtu
městyse Choltice se Základní a Praktickou školou Svítání. Starosta informoval přítomné o žádosti Základní a
Praktické školy Svítání o poskytnutí daru 5 tis. Kč na interaktivní tabuli a současně informoval zastupitele o
aktuálních komplikacích při dopravě choltického studenta – vozíčkáře – do této školy. Autobus, který jej denně
vozil, je dlouhodobě nepojízdný z důvodu dopravní nehody a náhradní autobus je pro přepravu vozíčkářů nevhodný. Hledá se tak náhradní doprava, na kterou bude
asi třeba finančně přispět. Starosta proto navrhl darovat
finance s možností využití nejdříve na financování dopravy našeho studenta a poté na případné pořízení interaktivní tabule. Zastupitelé souhlasili.

INFORMACE Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE CHOLTICE
Zasedání se konalo v pondělí 2. 5. 2016 od 18:00 v Zámecké restauraci v Cholticích. Zúčastnilo se ho 11 zastupitelů a 9 občanů. Zápis s přesným zněním usnesení je
k dispozici na podatelně Úřadu městyse nebo na
www.choltice.cz.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo informace o probíhajících stavebních akcích, ostatní údržbě obecního
majetku a plán stavebních prací na vědomí. Více informací se dočtete na straně 3 tohoto čísla Choltického
zpravodaje. Snímek je z rekonstrukce Severní ulice.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo podání žádosti o kontokorentní úvěr ve výši 1 mil. Kč s dobou
splatnosti do 30. 6. 2017 a max. výší úroku 1,65 % p. a.
na překlenutí případného časového nesouladu mezi
tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru. Starosta informoval, že stávající možnost čerpat
kontokorent ve výši 1 mil. Kč končí k 31. 5. 2016 a navrhl
zastupitelům podat novou žádost o kontokorentní úvěr
ve výši 1 mil. Kč s dobou splatnosti do 30. 6. 2017 a max.
výší úroku 1,65 % p. a. Jde o úvěr, který městysi poslouží
na překlenutí případného časového nesouladu mezi
tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru. Pokud nebude čerpán, nebude nás to nic stát.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – č. EP122002889/VB/1-Choltice-přeložka-nn-Městys. Starosta
seznámil přítomné o nutnosti uzavřít smlouvu o smlouvě

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p. č. 584 v k. ú. Choltice o výměře 8 m2 žadatelům za cenu 80 Kč za m2 a režijní náklady související
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v roce 2014 bylo soudem rozhodnuto, že městys nebyl
vlastním pozemku a pozemek patří společnosti Lesy ČR,
s.p. Pozemek má velikost 29 m2 a městys firmě vrátí adekvátní část z kupní ceny, což je 6 380 Kč. Tímto narovnáním se městys s firmou navždy vypořádává.

budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu v ulici B. Jelínka – přeložka
sloupu nízkého napětí.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dodatek č.
2/2016 s SOP a.s. Dodatek se týká navýšení ceny kvůli
pořízení kontejneru na kovy do Ledce (2 tis. Kč/rok).

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvy
s Pardubickým krajem o poskytnutí účelové dotace na
požární techniku a věcné prostředky požární ochrany ve
výši 15 000 Kč na pořízení elektrocentrály pro JSDH
Choltice. Starosta seznámil přítomné se získáním účelové
dotace od Pardubického kraje ve výši 15 tis. Kč na pořízení elektrocentrály pro JSDH Choltice.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dodatek č.
3/2016 s SOP a.s. Dodatek se týká snížení ceny za vývoz
bioodpadu ze 468 Kč na 375 Kč/t. Roční úspora cca 20
tisíc Kč.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo bod záležitosti
nakládání s odpady na vědomí. Starosta předal slovo
ing. Havlíkovi, předsedovi komise pro životní prostředí,
který seznámil přítomné s novinkami v oblasti nakládání
s odpady. Jak uvedl, i díky zavedení pytlového sběru
klesá podíl vyvezeného směsného odpadu. V současné
době se hledá nejoptimálnější způsob, jak odměnit ty,
kteří třídí odpad.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo informace o dění
v městysi od posledního zasedání zastupitelstva na
vědomí. Starosta informoval přítomné o dění v městysi:
-

-

Zároveň také dochází k úvaze nad změnou svozové firmy,
Ing. Havlík přednesl nabídku agentury, jež by zpracovala
výběrové řízení. Starosta doplnil, že výběrové řízení může pro městys zajistit i Regionální rozvojová agentura
Pardubického kraje (cca za 42 tis. Kč), se kterou máme
dlouhodobě dobré zkušenosti. Smlouva se SOP, a. s., se
dá v tuto chvíli řádně vypovědět do konce června, poté
bude čas na hledání nové svozové firmy. Je třeba řádně
připravit zadávací podmínky. Není to jen o svozu, ale i o
administrativě. SOP zajišťuje velké množství administrativy, kterou ani nefakturuje, protože jsme akcionáři.

-

-

Na poradě zastupitelů za 14 dní bude vybrán administrátor zakázky a bude se připravovat výběrové řízení.

-

Zastupitelstvo městyse Choltice delegovalo starostu
Mgr. Tomáše Bolka jako zástupce městyse Choltice na
valnou hromadu Vodovodů a kanalizací Pardubice a.s.
konanou dne 12. 5. 2016. Starosta informoval přítomné
o valné hromadě Vodovodů a kanalizací Pardubice, a. s.,
která se uskuteční 12. května 2016. Starosta vyzval zastupitele, zda-li má někdo zájem být delegován na valnou hromadu. Nikdo zájem neprojevil, městys bude zastupovat tedy starosta.

proběhl zápis dětí do MŠ Choltice – přijato 22 dětí ze
37 přihlášených, z Choltic přijato 11 dětí, zbylé děti
z obcí, které přispěly na rozšíření MŠ v roce 2010.
pozemkové úpravy – viz strana 4 tohoto čísla Choltického zpravodaje
starosta se zúčastnil členské schůze tenisového klubu LTC Choltice, kde se novým předsedou klubu stal
Pavel Brož, příspěvky na činnost budou poskytovány,
pokud bude v činnosti tenisová školka.
vznikla kniha, mj. i o choltickém fotbalu – Čekání na
gól, p. Hataly – k dostání je v knihovně Choltice
dne 11. 5. 2016 se uskutečnila členská schůze TJ
Slavoj Choltice
zhodnocení kulturních akcí: zdařilý dětský karneval
(172 masek), Naučná stezka pořádaná mysliveckým
spolkem, ples městyse, Živá knihovna, Ukliďme Česko, přednášky o zahradách, o DNA, o knihách, velice
úspěšné Pálení čarodějnic
příprava dětského dne 28. 5. 2016 (aquazorbing na
Zrcadle), spolupráce s Generali, v červnu budou dospělé chrámové sbory a řemesla (viz kalendář kulturních akcí na poslední straně)

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo bod Různé na
vědomí. Dotaz na úpravu cest v oboře – růst plevelu
(starček) ve štěrku a také zbytečné výšky štěrku, do které
se boří kočárky i dětská kola. Bude pokračovat štěrkování
dalších cest? Starosta: Tam, kde je zpevněný podklad, se
štěrk doplňuje. Ale nezpevněné pěšiny nebudou štěrkovány. Ohledně plevele a výšky štěrku slíbil předat podnět
technickým službám.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dohodu o
narovnání se společností PVJ consult a. s. týkající se
pozemku p. č. 231/11 v k. ú. Choltice. Starosta seznámil
přítomné s dohodou o narovnání se společností PVJ consult a. s. týkající se pozemku p. č. 231/11 v k. ú. Choltice
– v blízkosti lesovny. Jedná se o pozemek, který byl jako
součást jiného pozemku prodán firmě v roce 2008 a

Dotaz na omezení rychlosti v ulici Nádražní ve směru
k zámecké zdi, starosta odpověděl, že Policie ČR
v současné době nezvažuje omezení rychlosti. Schůzky
s Policií ČR se zúčastnil s Ing. Hončíkem, mimo jiné také
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jednali o dopravním značení silnice mezi Cholticemi a
Jedousovem a v Okružní ulici. Policie preferuje větší odpovědnost chodců a řidičů před instalováním dopravních
značek, jejichž přílišná četnost naopak odpovědnost
snižuje. Starosta na dotaz ohledně radaru dodal, že měření rychlosti provádí Městská policie Přelouč, příjmy
z pokut jdou do jejich rozpočtu. Investice do měření
rychlosti nese obec.

se přihlásilo 11 firem, nabídky se pohybovaly od 2 285
tis. Kč do 2 999 tis. Kč bez DPH.
U Obory – stavba komunikace – dokončuje se projekt
komunikace ulice U Obory, pak bude sestaven rozpočet
na stavbu a poté bude stavba zahrnuta do finančního
plánu. V současné době se čeká na vyjádření dotčených
schvalovacích orgánů.
Běžná údržba majetku – probíhal úklid interiéru i exteriéru zámku (mytí vitrín, pravidelný vývoz košů, úprava
okolí zámku, výsev letniček na nádvoří, rozmístění nových košů v okolí zámku), úklid kolem kontejnerů a po
velkoobjemovém svozu, pravidelný úklid bus. čekáren,
vyštěrkování cest v parku a okolí zámku, vyštěrkování
některých cest na hřbitově, vyštěrkování cest v obci
(Podrybníčky, Třešňovka), rozvezení části nových studničních pokopů, sekání trávy v obci, na hřišti, na hřbitově
a široké daleké okolí zámku, výsadba keřů v ulicích Hellichova a U Školy - příprava půdy, odplevelení, výsadba a
zakůrování, odvoz skládky písku na hřišti a úprava terénu
hlínou a výsev nové trávy, začalo se stříkat randapem,
zprovoznění kašny (nové čerpadlo), oprava hromosvodu
na škole, oprava cirkulace teplé vody č.p. 260, usazení
závory u Cyklosu, svoz nasbíraného odpadu z akce
Ukliďme Česko, kolaudace vodovodu a silnic, pravidelný
svoz odpadu v pytlích.

Dotaz na pravomoci obecní stráže. Starosta je vysvětlil,
dodal informace o četnosti hlídkování a o financování
stráže. Zazněla pochvala obecní stráže za rozdávání reflexních pásek.

INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍCH A PŘIPRAVOVANÝCH
STAVEBNÍCH AKCÍCH
Rekonstrukce ulice Severní a B. Jelínka
Od 1. 3. 2016 probíhá výstavba komunikace Severní ulice
(220 m) a komunikace ulice B. Jelínka (55 m). Stavbu
provádí firma Dlažba Vysoké Mýto s.r.o. Práce by měly
být dokončeny do 31. 5. 2016, na poslední dva květnové
dny je posunuto asfaltování povrchů. V Severní ulici
mohl zůstat téměř celý podklad, a tyto méněpráce za
odtěžování, odvážení a skládkování nám umožnily částečně zafinancovat rozšíření stavby. Méněpráce máme
vyčísleny na 532 320 Kč a rozšíření stavby nás bude stát
763 389 Kč. Jedná se např. o prodloužení dešťové kanalizace, prodloužení vodovodu, rekonstrukci kanálových
vpustí a dešťové kanalizace na křižovatce B. Jelínka a
Větrné, včetně přeasfaltování a nové vyspádování celé
křižovatky, přestavění chodníků včetně plotové podezdívky v Severní (50 m), prodloužení bočního vjezdu do
ulice u čp. 296, vybudování ochranného žlabu pro dálkové telekomunikační vedení, prodloužení veřejného
osvětlení, vybudování dalších dvou vjezdů k RD v ulice B.
Jelínka. Rozšířením stavby se zvýší komfort bydlení více
občanům v této lokalitě.

Práce v oboře – do konce března probíhala těžba modřínů, úklid jsme prováděli samotěžbou. Bylo vysazeno
přes 50 ks dubů u tenisových kurtů a nad Červeným rybníkem v oboře
Lípa na hřbitově – na konci března byl odbornou firmou
proveden zdravotní řez a instalace bezpečnostní vazby,
řešena dohoda o úklidu listí z pozemku sousedky
Chodník Lipoltická – byla dokončena pokládka celého
chodníku (390 tis. Kč) a nově vysazeny tavolníky a mochny (8 tis. Kč)

U Obory – stavba dešťové kanalizace – ve výběrovém
řízení na zhotovitele stavby zvítězila firma AVJ Stavby,
s. r. o. ze Svitav, která stavbu postaví za 2 285 tis. Kč bez
DPH. Práce by měly začít 15.5.2016 a hotovo by mělo být
do 31.7.2016. Dešťová stoka se napojí na stoku
v Lipoltické ulici na křižovatce s Okružní a bude pokračovat ulicí U Obory, dále přes koupaliště do potoka. Bude
odvádět dešťové a balastní vody z lokality Choltice severozápad a z ulic Hellichova, U Školy, Lipoltická a U Obory.
Stavební dvůr bude u obory na parkovišti. Pod hlavní
silnicí bude proveden protlak a do křižovatky ulic Okružní
a Lipoltická bude umístěna nová šachta. Ulice Okružní
bude cca 2 až 3 dny neprůjezdná. Do výběrového řízení

Chodník Nádražní – začala kompletní rekonstrukce
chodníku po jedné straně (500 tis. Kč)
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Elektrické čerpadlo na hřbitově – je položen kabel, čekáme na instalaci nové pojistkové skříně a na montáž
samotného čerpadla (50 tis. Kč)

255 tis. Kč – platy VPP

DPS čp. 160 – opravena střešní krytina a úžlabí (30 tis.
Kč)

23 tis. Kč – zdravotní pojištění VPP

64 tis. Kč – soc. pojištění VPP

220 tis. Kč – pořízení sekačky

Plán stavebních akcí byl zveřejněn v prvním čísle zpravodaje a je také k dispozici na www.choltice.cz v sekci
Správa majetku – stavební akce.

150 tis. Kč – projektová dokumentace hasičská zbrojnice
25 tis. Kč – projektová dokumentace WC úřad

AKTUÁLNÍ HOSPODAŘENÍ A ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
Č. 2/2016

50 tis. Kč – převod do fondu obnovy kanalizace a ČOV
6 tis. Kč – úhrada pečovatelské službě za odpečované
dny 4.Q 2015

Městys Choltice disponoval k 30. 4. 2016 na účtech částkou 3 243 tis. Kč. Stále dochází k čerpání úvěru 11 mil.
Kč, ke konci dubna bylo nevyčerpáno 2 981 tis. Kč, jež
bude čerpáno na stavbu ulice Severní. Finanční odbor
Pardubického kraje provedl v dubnu audit hospodaření
městyse v roce 2015 a konstatoval, že hospodaření je
bez závad. Daňové příjmy ze státního rozpočtu přicházejí
pravidelně, ale jsou mírně nižší, než by měly být. Městys
to v žádném případě neohrožuje, máme vždy dostatečnou finanční rezervu.

Rozdíl ve výši 583,2 tis. Kč je zajištěn z přebytku z roku
2015.

NAŠE KOUPALIŠTĚ
Naše koupaliště čeká na rekonstrukci. Ale protože některým spoluobčanům není lhostejný jeho stav a od slov
přešli k činům, probíhá nyní za aktivní pomoci skupiny
kolem Radky Zelenkové úklid bazénu. Při čištění také
pomohli naši hasiči s cisternou. Po dílčí stavebně technické úpravě dna bude bazén znovu napuštěn. Areál
bude pro veřejnost otevřen a bude udržován pracovníky
městyse v čistotě, ale koupání zde bude možné pouze na
vlastní nebezpečí. Nádrž má režim požární nádrže. Dno
koupaliště je ve velice špatném stavu a bez značných
financí ho nelze opravit. Nelze zajistit ani základní hygienické podmínky. Koupaliště tedy nebude provozováno,
návštěvníci budou o koupání na vlastní nebezpečí informováni cedulemi, ale areál bude přístupný a udržovaný.

V rámci schváleného rozpočtového opatření č. 2/2016
dochází k těmto změnám v rozpočtu:
Navýšení příjmů celkem o 565 tis. Kč, z toho:
130 tis. Kč - příjmy z lesního hospodářství
33 tis. Kč - příjmy z prodeje šrotu - měď-kaple
3 tis. Kč - vstupné ples městyse
10 tis. Kč - dary - ples městyse

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

336 tis. Kč - dotace ÚP na VPP

Komplexní pozemkové úpravy se chýlí ke konci, je možné
nahlédnout do map a zkontrolovat výměry v kanceláři
starosty, vyvěšují se postupně zákonem stanovená ohlášení. V červnu by měly být vypracovány námitky. Zkraje
nového roku by měly být PÚ zapsány do KN, na přípravu
přiznání k dani z nemovitostí tak nebude spěch. Státním
pozemkovým úřadem je přislíbeno, že by obratem měly
být zahájeny práce na projektové dokumentaci na vybrané cesty (pravděpodobně do Podhorek a
k jedousovskému hřbitovu) a následně by cesty měly být
nově zhotoveny (zpevnění, asfalt, příkopy, zeleň). Obnovu cest bude financovat Státní pozemkový úřad z evropských fondů.

3 tis. Kč - na knihovnu od obce Chrtníky
50 tis. Kč - převod do fondu obnovy kanalizace a ČOV
Navýšení výdajů celkem o 1 148,2 tis. Kč, z toho:
200 tis. Kč – navýšení na akci Severní – B. Jelínka
20 tis. Kč - poklopy na studně
5 tis. Kč – dar škole Svítání (doprava, tabule)
35 tis. Kč – projekt WC zámek
0,2 tis. Kč – členské příspěvky do mikroregionu PŽH
50 tis. Kč – administrace VŘ na dodavatele svozu odpadu

Jednoduché pozemkové úpravy - probíhají v intravilánu
a týkají se několika pozemků ve zjednodušené evidenci lokalita V zahradách a Lipoltická ulice.

15 tis. Kč – likvidace odpadu od čp. 123 a čp. 124
30 tis. Kč – lavičky do obory
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Digitalizace katastru – nejdříve proběhne mapování, tj.
zaměřování skutečných hranic v terénu. Jedná se o
nejpřesnější možnou formu. Pokud dojde k rozdílu evidovaného a skutečného stavu, bude se přeprodávat.
Mapování by mělo probíhat ve druhé polovině roku. Po
dokončení všech prací spojených s pozemkovými úpravami je možné uvažovat např. o přeprodávání remízků
myslivcům.

přesto na svou režii přišel a mohli jsme se pustit do příprav. Vyráběli jsme planety, obrazové karty citátů, promýšleli postavy, psali scénáře scének…….
A jak to všechno bylo? Nejprve scéna setkání Malého
prince s pilotem, následovala výroba růží a planetky
Malého prince, potom velké hodování v Hospůdce „Na
Hřišti“.
Další část programu byla v oboře a provedla všechny
účastníky bludištěm, ve kterém jsme objevovali planety a
na nich jejich obyvatelé. Setkali jsme se například se
zeměpiscem, králem, růží, hadem, obchodníkem…….
Závěrečná scéna se odehrávala na nádvoří.

KNIHOVNA MĚSTYSE CHOLTICE
Jaro je krásné roční období, ale bohužel na čtení není
tolik času. I když chápu, že práce na zahrádce a pobyt na
čerstvém vzduchu je našemu zdraví prospěšný, přesto si
myslím, že četba může být milým společníkem ve chvílích odpočinku. Chtěla bych Vám proto představit novou
službu naší knihovny. Vždy v prvním týdnu nového měsíce bude pro čtenáře připravena nabídka nově pořízených knih. S knihami je to totiž podobné, jako s novým
oblečením. Lákavé je to, co se právě nosí……. sobě i Vám
přeji, ať to vyjde!

Je to nejsmutnější část knihy, kdy Malý princ odchází ….
Nakonec setkání s obyvateli planet, rozdání upomínkových placek s logem letošní Noci s Andersenem a společné zazpívání písně Baobaby z CD pardubické skupiny
Vypsaná fixa. CD jsme náhodně objevili při přípravách,
texty napsaly děti z pardubické Montessori školy a zhudebnila je zmíněná Vypsaná fixa.

Připravované akce:

Zbývá poděkovat

Během měsíce června knihovna uspořádá letní makrobiotické vaření a tvořivou dílnu pro nadcházející prázdninové období. Podrobnosti a termíny se včas dozvíte
z tradičních zdrojů. Za Knihovnu městyse Choltice připravila Radka Zelenková

Děkujeme všem obyvatelům planet, instruktorkám při
vyrábění, manželům Rabovým za kuřecí hostinu, kterou
jsme dostali jen za cenu surovin, Lukáši Rychteckému za
laskavé svolení pobývat v prostorách malého zámku čp.
5 a všem ostatním, bez nichž by to nebylo ono.

NOC S ANDERSENEM

Příště v jiném příběhu Na shledanou. Za Knihovnu městyse Choltice a LLM – kmen Trilobit Radka Zelenková

Začátek dubna znovu přinesl Noc s Andersenem. Knižní
předlohu letošní noci jsme našli v Malém princi. Celý
minulý rok se o této knize často mluvilo, byl natočen
nový film, na pultech knihkupectví se objevila nová netradiční vydání, dokonce i dvojjazyčné francouzsko-české
vydání.

UKLIĎME ČESKO

V neděli 17. dubna se sešlo přes 100 lidí na 2. ročníku
celorepublikové akce Ukliďme Česko.
Letos se mimo LLM – kmen Trilobit a Mateřskou školu
Choltice zapojila i Základní škola Choltice.
Naším cílem byl nejen úklid obory, ale také úklid Choltic
podél hlavních cest s přilehlými komunikacemi do vedlejších obcí. Vyčištěna byla cesta do Chrtnik, Podhorek,

Malý princ je nádherná kniha plná poučení někdy spíše
pro dospělé, než pro děti. Převést ji do příběhu a zdramatizovat určující scény děje však snadné nebylo. Zelí
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Jedousova (i ke hřbitovu), k Cyklosu, ke stojickému lesu,
k Bezděkovu a k Veselí.

Tříděné odpady (t)
100

Rozdělili jsme se do 12 skupinek. Každá ze skupin obdržela potřebnou výbavu a popis své trasy.

50
0

Všichni jsme se po skončení své trasy sešli na společné
buřtové párty s panem starostou a jeho paní, kteří vše
potřebné zajistili. Ku cti choltickým občanům a návštěvníkům obory slouží to, že množství odpadků nasbírané
v oboře je podstatně menší než loni.

2010
BIO

2011

2012
Plasty

2013
Sklo

2014

2015
Papír

Tyto pozitivní trendy se snažíme podpořit zavedením co
nejkomfortnějších podmínek k třídění (pytlový sběr odpadů, počet druhů a celkové množství kontejnerů v obci), ale také finanční motivací těch, kteří nám i sobě tříděním pomáhají. První zpracovaný návrh směřoval k
bonifikaci těch, kteří prokazatelně vytřídí určité množství
odpadů - proto čárové kódy na pytle s plasty a papírem.
Nicméně po čase se ukázalo, že i přes nesporný úspěch
"pytlového systému" je zde nezanedbatelné množství
lidí, kteří plasty či papír v takovém množství jednoduše
nevyprodukují nebo využívají připravených kontejnerů a
nelze je tedy identifikovat.

Děkujeme všem účastníkům, že jim naše okolí není lhostejné. Děkujeme také MŠ a ZŠ Choltice za spoluorganizování a panu starostovi a jeho paní za přípravu buřtové
párty.
Za LLM – kmen Trilobit Radka Zelenková

VÝSLEDKY SVOZU ODPADŮ A JEJICH VÝVOJ
Vážení spoluobčané, v následujících řádcích najdete
informace o několikaletém vývoji svozu odpadů, a to jak
směsných (klesající trend - graf 1), tak i vzestupný trend
u všech tříděných komodit. V další části potom následuje
stručný souhrn vývoje aktivit, které by měly pomoci zvyšovat podíl vytříděných odpadů.
Směsný odpad: i přes vzrůstající počet občanů v městysu
Choltice se postupně daří redukovat množství směsného
(dále nevyužitelného) odpadu. To jen nejen eknomické,
ale i ekologické, zkrátka pozitivní pro nás pro všechny.
Tříděné odpady: zde je trend u všech komodit naopak
vzrůstající, což rovněž napomáhá snížit celkové náklady
na svoz a likvidaci odpadů, které výrazně převyšují poplatek 600 Kč na osobu/rok.
Směsný
odpad (t)
BIO
Plasty
Sklo
Papír
vytříděno

2010

2011

2012

2013

2014

2015

245
49
6
6
2
63

249
57
9
9
3
78

249
68
13
15
5
101

247
70
13
15
9
107

242
72
16
18
9
114

216
86
22
20
36
164

Proto jsme hledali způsob, jak umožnit dozažení nějaké
slevy co největšímu počtu občanů - tedy přesunout případnou slevu na směsnou složku odpadů. Tak vznikla
možnost přihlásit se k nižšímu než standardnímu počtu
svozů. Výsledky této aktivity budou známy po vyhodnocení jednoletého období. Již dříve bylo uvedeno, že další
způsob, jak eliminovat náklady, je připravované výběrové řízení. O jeho výsledcích budete informováni.
Všem je asi jasné, že náklady na likvidaci odpadů se zvyšovaly, zvyšují a zvyšovat budou. A to jak ze zákona, tak
kvůli vzrůstajícím nákladům na jejich likvidaci (v nedalekém budoucnu by mělo přímé skládkování úplně zmizet
a nevytříděné odpady by se měly likvidovat ve spalovnách, což jistě také nebude levnější). Proto již teď připravujeme nový systém, který by měl být přesnější a spravedlivější pro všechny občany. Věříme, že se nám společně i nadále bude dařit zlepšovat výsledky našeho odpadového hospodářství.

Směsný odpad (t)
260
240
220
200

2012; 249
2013; 247
2010; 2452011; 249
2014; 242
2015; 216

180
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2011

2012

2013

2014

2015

Ing. Rudolf Havlík, komise pro životní prostředí
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NAUČNÁ STEZKA CHOLTICKOU OBOROU

Perníkové tašky lze zakoupit od 20. dubna za 30 korun ve
čtyřech pardubických prodejnách firmy Janoš a v obchodě Pardubanda v Machoňově pasáži v centru města.
V rámci akce se uskuteční také abilympiáda, soutěžní
přehlídka osob se zdravotním postižením. Letos bude v
některých disciplínách obohacena účastí abilympioniků,
kteří nás koncem března reprezentovali na vrcholném
mezinárodním setkání v Bordeaux. Ze zajímavého celodenního doprovodného programu lze doporučit např.
výstavu kompenzačních, rehabilitačních apod. pomůcek
Abi-Reha s prodejní expozicí výrobků chráněných dílen,
judistické vystoupení školy bojových umění Daitó Ryu
nebo bubenickou show klientů stacionáře MIREA.

V sobotu 16. 4. 2016 připravili členové místního Mysliveckého spolku Choltice naučnou stezku choltickou oborou, zaměřenou na mysliveckou a přírodovědnou tematiku.

Od pondělí 16. do středy 18. května v čase 9–21 hodin se
ve vstupním prostoru OC Atrium Palác Pardubice uskuteční propagační akce České abilympijské asociace, kde
bude mj. také možný nákup zbylých perníkových tašek.

Po ranních dešťových přeháňkách se počasí umoudřilo a
umožnilo organizátorům naplnit program v plném rozsahu.

Veškeré
potřebné
informace
přinášejí
weby
www.kreativ-pardubice.cz a www.abilympiada.cz.
Miloš Kajzrlík, Česká abilympijská asociace

K vidění byla výstavka mysliveckých trofejí, létání ochočených dravců, střelba ze vzduchovky, poznávání rostlin
a živočichů, základy zdravovědy a práce s loveckými psy
ve volném terénu. Naučnou stezkou si prošlo více jak
120 dětí a dospělých, které na jejím konci čekala zasloužená odměna. Akce se konala za finanční podpory Městyse Choltice a Mysliveckého spolku Choltice. Myslivosti
zdar!

CO JE NOVÉHO NA ZÁMKU

Michal Vorel, Myslivecký spolek Choltice

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO MALÉ I VELKÉ
Prodejní a zážitková výstava Kreativ je velké lákadlo pro
celou rodinu na výlet do Pardubic v pátek 20. nebo
v sobotu 21. května.

Je květen, tudíž pro nás na zámku začala hlavní sezóna.
Ovšem není to jen o pořádání akcí, ale stále se snažíme
něco vylepšovat. Z věcí, které jsou vidět na první pohled,
určitě stojí za zmínku výrazná úprava nádvoří. Byly zde
umístěny palmy a oleandry ve velikých dřevěných obalech, v kamenných květináčích před arkádou byly vysazeny popínavé rostliny, došlo také k obnově a vysazování
květin před „malým zámkem“ č.p.5. Za výraznou pomoc
při realizaci velice děkuji naší zahradnici Ing. Lucii Koláčné a jejímu týmu. Vstup do zámku byl opatřen novou
mříží, která neslouží jen jako bezpečnostní prvek, nýbrž
umožňuje odvětrávání a odvádění vlhkosti z místností
v přízemí zámku. Dále také probíhá stěhování depozitáře
do nově rekonstruovaných prostor a další přípravy na
nadcházející akce. Doufám, že se brzy na zámku potkáme.

Po oba dny ji v čase 9–17 hodin pořádá v Tipsport areně
(zimní stadion) Česká abilympijská asociace, která zajišťuje řadu aktivit pro osoby se zdravotním postižením,
vstup je volný. Nejen příznivce kreativního tvoření jistě
zaujme rozsahem nabídky několika desítek vystavovatelů
a možností vyzkoušet si sám i méně obvyklé techniky
pod odborným dohledem „mistrů“ korálkování, mokrého
plstění, drátování i řady jiných.
Především děti přitáhne pokrývání střechy velké chaloupky stovkami perníkových tašek.
Většina jich bude navíc originální: bude na libovůli každého, jak si tu svoji kreativně vyzdobí.

Kastelán Lukáš Rychtecký
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OHLÉDNUTÍ ZA USKUTEČNĚNÝMI AKCEMI

prava jednotek PO hasebního obvodu stanice Přelouč
v plnění Bambi vaku pomocí CAS. Na cvičení se sjelo
několik jednotek z okolí a nacvičovaly přepravu vody
z rybníku Řehák. Podle předběžného hodnocení našeho
velitele Pavla Vančury bylo cvičení úspěšné a všechny
jednotky, včetně naší, zvládly své úkoly bez problémů.

Středa 16. 3. 2016 – Jarní dílna v ZŠ Choltice

KOULAŘSKÝ KLUB NA VRCHOLU

Sobota 7. 5. 2016 – 5. ročník Festivalu dětských pěveckých sborů na cholitckém zámku

Dne 17. 4. 2016 došlo k předání poháru družstvu Choltice za vítězství ve 25. ročníku ligy neregistrovaných hráčů
Pardubicka v kuželkách. Náš klub, který byl založen teprve nedávno, a to 15. 9. 2011, se může pyšnit tím, že se za
pět let probojoval na vrchol pardubické soutěže, která
sdružuje 33 týmů z celého okresu, ve třech výkonnostních třídách. Tímto vítězstvím jsme se nominovali na
kvalifikaci mistrovství republiky, která se bude hrát
v příštím roce. Kdo by chtěl poznat tento krásný sport
blíže, je zván na 5. ročník turnaje o přeborníka Choltic,
který se uskuteční v neděli 22. 5. 2016 od 10:00 na kuželně v Přelouči. Bližší informace na tel: 774 676904.

V sobotu 7. května se uskutečnil již pátý ročník festivalu
Dětské sbory zpívají s choltickým vodníkem, kterého se
letos účastnil rekordní počet 11 sborů z různých míst
republiky. Opět nám přálo počasí a tak sbory vystoupily
nejen v naší krásné kapli sv. Romedia, ale také na nádvoří zámku. Pro děti byl připraven doprovodný program,
kde si kromě prohlídky zámeckých expozic mohly zastřílet z luku a kuše.

Za koulaře Martin Čermák

Na festivalu dohromady zazpívalo 315 zpěváků v rozmezí
od 3 do 16 let. Je vidět, že se náš festival stává velice
oblíbeným a již si mezi sbory vytvořil dobré jméno. Pro
letošní rok bylo zájemců o vystupování na našem festivalu mnohem více, než dovolovala kapacita. Je to dobrá
zpráva a i záruka toho, že v příštím roce bude obsazení
opět tak kvalitní, jako tomu bylo letos.

KALENDÁŘ AKCÍ
- 28. 5. – dětský den
- 10.-11. 6. – Řemesla na zámku
- 18. 6. – 13. ročník Festivalu chrámových sborů
- 2. 7. – Choltické pivní slavnosti
- 6. 8. – Sokolnictví
- 27. 8. – Hradozámecká noc
- 10. 9. – Choltický deštník
- 17. 9. – Burčákové slavnosti
- 28. 9. – Choltické slavnosti

Veliké poděkování patří tradiční konferenciérce akce
paní Blance Bastlové, za ozvučení na té nejvyšší úrovni
Milanu Tomáškovi a všem, kteří s přípravou akce pomáhali.
Kastelán Lukáš Rychtecký a Zdena Houfová

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).

CVIČENÍ HASIČŮ V CHOLTICÍCH
Dne 16. 3. 2016 se v Cholticích uskutečnilo cvičení hasičů. Část dopoledne létal nad okrajem Choltic policejní
vrtulník s Bambi vakem. Proběhla zde totiž odborná pří-8-

