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Slovo starosty
PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané, máme za sebou docela těžké období.
Byli jsme přinuceni se zastavit, zůstat doma, zříci se školy,
svých zálib, koníčků, někdy i práce, někdy i rodiny. Byli jsme
přinuceni chránit sebe i druhé. Myslím, že jsme se s tím
vypořádali se ctí. Zažili jsme těžké chvíle, když se z vládních
tiskových konferencí valily jedny zákazy za druhými, když se
každou chvíli něco měnilo, upravovalo, vysvětlovalo, jak se
to myslelo. Ale zažili jsme také chvíle vzájemné pomoci,
sounáležitosti, osobního nasazení a často i nutnosti
prokázat odvahu. To vše bez zbytečných řečí, vytáček,
uhýbání. Když bylo potřeba, bylo komu zavolat a šlo se
pomáhat. Obava z toho, co bude, byla vyvážena údivem, co
všechno jsme ochotni udělat pro druhé. A to jsme prožili a
to v nás zůstane.
Všem, kteří pomáhali s rouškami, s dezinfekcí, s péčí
o seniory, se zásobováním, všem patří velké poděkování.

www.choltice.cz

Foto: dokončování fasády zdravotního střediska
Všem, kteří dodržovali hygienická opatření a velkou měrou
se tak zasloužili, že jsme měli štěstí, patří velké poděkování.
Velké poděkování patří rodičům školáků. Stali se z nich na
několik týdnů kantoři. Co všechno se museli naučit, aby
obstáli před svým žákem.
Vím, že pomáhat druhým bylo připraveno hodně lidí a třeba
se na ně nedostalo. I jim patří poděkování. Můžou být
potřeba příště. Víme o nich. Nesmíme situaci podceňovat
a nesmíme zase vše vidět černě. Jedno jsme si dokázali.
Pokud je třeba pomáhat, jdeme pomáhat. Myslet na druhé
nás posílilo. Přejme si, ať tato vlastnost z nás nevyprchá.
Jdeme dál. Rozjela se rekonstrukce naší knihovny. Připravujeme revitalizaci Podrybníčků a Marešáku. Dokončuje se
fasáda na zdravotním středisku. Půjdeme dál, jak nám
situace dovolí.
Přeji Vám všem pěkný zbytek jara.
Tomáš Bolek, starosta
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Informace ze 3. zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako „zastupitelstvo“) se konalo 25. 5. 2020 od 18:00 hod. ve svatební
síni Zámecké restaurace v Cholticích. Zúčastnilo se ho 11 zastupitelů a 5 občanů.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o činnosti Úřadu městyse Choltice v době
nouzového stavu.
Od 16. 3. 2020 do 17. 5. 2020 platil na území ČR nouzový stav vyhlášený vládou ČR a následně prodloužený parlamentem ČR
v důsledku nepříznivého vývoje epidemie koronaviru a onemocnění COVID 19.
Starosta shrnul činnost městyse v době od 16.3.2020 a představil výhled na další období.
● Obecní rozhlas - krizové informace byly hlášeny podle potřeby a umísťovány na web.
● www.choltice.cz sekce KRIZOVÁ HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU. Jsou zde uvedeny všechny aktuality pro choltické
občany všechna hlášení.
● Mobilní rozhlas registrovaný občan dostával hlášení do mobilu. Registrace je možná na webu městyse.
● Telefonicky starosta Tomáš Bolek 606 660 226, podatelna (služba) 466 972 200.
● Úřad městyse Choltice byl pro veřejnost uzavřen od 16. 3. 2020 do 20. 4. 2020. Pracovníci úřadu se střídali ve službách,
aby byly zajištěny všechny činnosti související s ochranou obyvatelstva a se zajištěním péče o seniory. Bylo nutné také
mít zajištěn trvalý příjem pokynů z ústředního krizového štábu a nadřízených úřadů. Probíhalo shánění roušek (Radka
Zelenková), dezinfekce a ochranných prostředků (Lucie Koláčná). Pracovníci úřadu byli rozděleni na dvě skupiny, které se
střídaly v zajištění chodu městyse. Jednu skupinu řídil starosta Tomáš Bolek, druhou řídil technik Pavel Vančura. Ke
spojení obou skupin došlo až 11. 5. 2020.
● ZŠ byla uzavřena 11. 3. 2020 a MŠ byla uzavřena rozhodnutím starosty k 17. 3. 2020. Jejich postupné otevírání právě
probíhá.
● Tělocvičny ZŠ byly uzavřeny 13. 3. 2020 a v současné době se připravují na otevření.
● Dětské hřiště Pod Zámkem a hřiště ve sportovním areálu jsou otevřená.
● Sportovní areál a discgolfové hřiště jsou otevřená.
● Fotbalová utkání a tréninky Slavoje Choltice jsou postupně obnovovány.
● Cvičení jógy je zrušeno.
● Autobusová doprava funguje bez omezení.
● Železniční doprava funguje bez omezení. Bližší informace na webech dopravců.
● Údržba a úklid městyse fungují bez omezení.
● Svoz odpadu funguje bez omezení.
● Knihovna městyse zůstala uzavřená z důvodu rekonstrukce. Náhradní prostory byly otevřeny 11. 5. 2020 v bývalé
ordinaci dětského lékaře ve zdravotním středisku.
● Zámek Choltice je uzavřený a otevře 13. 6. 2020.
● Diskotéka Zámek Choltice je uzavřená.
● Kulturní a sportovní akce byly až do června zrušeny.
● Od 1. 4. 2020 je po rekonstrukci znovu otevřena prodejna COOP.
● Úřad omezil platby v hotovosti a splatnost poplatků prodloužil do 30. 5. 2020.
● Sociální pomoc pro seniory byla průběžně zajišťována
● Svatební obřady se obnovily v květnu, dodržují se doporučená hygienická opatření
● Byl zahájen provoz Centra denních služeb pro handicapované občany, které provozuje Další cesta, z.s. na adrese Ke
Mlýnu 463, Choltice.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva přednesla předsedkyně kontrolního výboru Ing. Pavlína Korbelová.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu finančního výboru.
Zprávu finančního výboru přednesla předsedkyně finančního výboru Olga Urbanová.
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Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu stavebního výboru a informace o probíhajících a plánovaných
opravách a údržbě obecního majetku.
Zprávu stavebního výboru přednesl předseda Ing. Miroslav Horák. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku
přednesl Pavel Vančura.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 6/2020.
Starosta seznámil s aktuálními zůstatky na bankovních účtech. Celkem je na účtech 2 709 806 Kč. Dále informoval, že
ministerstvo financí zveřejnilo 21. 4. 2020 aktualizaci daňové predikce pro obce a kraje. Aktualizace zohledňuje snížení
sdílených daní v souvislosti s dopady krizové situace. Z aktualizované predikce je zřejmé, že meziroční propad daňových
příjmů je odhadován na - 23 mld. Kč (- 10,4 %) u obcí a na - 8 mld. Kč (-10,9 %) u krajů.
Pro městys Choltice znamená 10% snížení příjmů daní částku 2,2 mil. Kč. Tato částka bude městysi chybět, proto je třeba
přistoupit k redukci naplánovaných akcí a k zajištění úvěru na realizaci revitalizace Podrybníčků. Návrh redukce akcí
a potřeby zajištění úvěru byl projednán na stavebním výboru 18. 5. 2020 a na finančním výboru téhož dne.
Starosta seznámil zastupitele s návrhem na odložení některých akcí:
● parkovací plocha u zámku (170 000 Kč),
● oprava stavidla u Chrtnického náhonu (50 000 Kč),
● revitalizace potoka v Ledci (50 000 Kč),
● oplocení kolem budovy technických služeb (130 000 Kč),
● informační cedule v ulicích (50 000 Kč),
● pořízení zametacího zařízení a sekacího ramena ke komunálnímu traktoru (404 000 Kč),
● vybudování hnízda na odpad u parkoviště u zámku (60 000 Kč),
● oprava omítek v bytě čp. 78 (50 000).
Akce, které se budou realizovat:
● rekonstrukce knihovny (máme dotaci),
● revitalizace Podrybníčků (čekáme na dotaci),
● fasáda a výměna oken v lékárně a zdravotním středisku.
Rekonstrukce 8 ks oken v kapli sv. Romedia, rekonstrukce bytu č. 2 v DPS čp. 160 a oprava střechy na budově technických
služeb jsou již hotové.
Návrh změn v rozpočtu - rozpočtové opatření č. 6/2020
Do rozpočtu může městys zahrnout příjmy, které se podařilo získat: 59 320 Kč - příjmy z prodeje pozemků, 56 250 Kč - příjmy
za protipožární činnost JSDH a 400 000 Kč - dotace z Pk na rekonstrukci knihovny.
Výdaje, které je nezbytné realizovat: 30 000 Kč - rekonstrukce bytu v čp. 160, 30 000 Kč - krizová opatření (dezinfekce,
ochranné pomůcky), 62 250 Kč - požární ochrana, 100 000 Kč - právní zastoupení ve sporu o správný postup při zápisu dítěte
do matriky (spor skončil vítězně, bude kompenzováno druhou stranou sporu)
Úpravou na příjmové a výdajové straně rozpočtu dojde k celkovému snížení financování rozpočtu o 997 320 Kč.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo žádost o poskytnutí krátkodobého kontokorentního úvěru ve výši 1 500 000 Kč
na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů rozpočtu v roce 2020 a 2021.
Pro financování revitalizace Podrybníčků je třeba zajistit finance pomocí kontokorentu ve výši 1,5 mil. Kč. Kontokorent by
byl využit pouze v případě, že bude přidělena dotace a revitalizace zahájena. Úrok by nyní byl cca 2%, měsíční poplatek 200
Kč. Splatnost do 30. 6. 2021. Nabídku na úvěr zpracovala Česká spořitelna, u které má městys bankovní účty.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo opravu usnesení č. 27/5/2019 ze dne 10. 12. 2019 v části týkající se výše dotace
pro spolek Další cesta a to: spolkem Další cesta na částku 20 000 Kč.
Starosta informoval, že došlo k omylu při schvalování a následné administrativě u dotací pro Spolek Deštník a spolek Další
cesta na rok 2020. Spolek Deštník - žádal 15 000 Kč, usnesení a smlouva je na 15 000 Kč, rozpočet byl schválen jen 10 000 Kč.

3

Opraveno RO 2/2020. Spolek Další Cesta - žádal 20 000 Kč, usnesení je na 10 000 Kč, smlouva je na 20 000 Kč, rozpočet byl na
10 000 Kč a byl RO 2/2020 opraven. Je třeba provést opravu - schválit VPS s Další cestou na 20 000 Kč.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dočasné použití financí z fondu oprav a obnovy na překlenutí časového
nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů rozpočtu v roce 2020.
Starosta informoval, že v březnu došlo k propadu zůstatků financí na provozním účtu městyse a bylo třeba hradit závazky, na
které nebyly na účtu prostředky. Proto vydal pokyn k převodu 1 mil. Kč z účtu fondu na obnovu ČOV. K převodu došlo 22. 3.
2020. Peníze ale nebylo potřeba čerpat, protože následně dorazily peníze z daní. Částka 1 mil. Kč byla na účet fondu vrácena
22. 4. 2020. Je možné, že se vlivem snížení příjmů z daní může situace opakovat, proto je žádáno zastupitelstvo o souhlas s
dočasným použitím financí z fondu a schválením postupu starosty v březnu.
Někteří zastupitelé v rámci diskuse vyjádřili obavy z čerpání fondu, a proto tuto možnost nepodpořili.
Zastupitelstvo městyse Choltice neschválilo poskytnutí dotace pro Linku bezpečí, z.s.
Městys Choltice obdržel žádost od Linky bezpečí, z.s. o finanční podporu na činnost ve výši 7 500 Kč. Zastupitelé se na
pracovní poradě shodli na příspěvku ve výši 5 000 Kč. Při projednání ve finančním výboru 18. 5. 2020 tato žádost ale nebyla
podpořena z důvodu nedostatku financí.
Zastupitelstvo městyse Choltice souhlasí se zařazením území městyse Choltice do územní působnosti MAS
Železnohorský region, z.s.
Městys Choltice patří do MAS Železnohorský region, z.s. Pro období 2021 až 2027 je třeba obnovit souhlas se zařazením
městyse Choltice do území MAS Železnohorsko. Bez tohoto se nemůžeme ucházet o čerpání dotací z MAS. Dále je třeba
aktualizovat Strategický plán rozvoje městyse a přenést tento plán do Plánu rozvoje MAS Železnohorsko pro období 2021 až
2027.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.IV-1--2020142_SOBS
VB_1 ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.
Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 725/106 k.ú. Choltice (ulice Na Hlásku), na kterém má být umístěna
přípojka nízkého napětí k RD. Věcné břemeno na vedení v délce 21 m se zřizuje za jednorázovou náhradu 6 300,- Kč bez DPH
(21 m x 300 Kč dle směrnice).
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo darovací smlouvu s Pardubickým krajem na darování pozemků p.č. 887/11,
p.č. 908/1, p.č. 945/1 a p.č. 946/3 z majetku Pardubického kraje do majetku městyse Choltice.
Na základě žádosti městyse Choltice by mohl Pardubický kraj darovat městysi pozemky pod chodníky. Jedná se o pozemky
p.č. 887/11, p.č. 908/1, p.č. 945/1 a p.č. 946/3.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo územní studii pro lokalitu Z5a.
Projektová kancelář SURMPO a.s. z Hradce Králové dokončila návrh nové územní studie pro lokalitu Z5a - Choltice,
Jedousovská ulice, která řeší možnost výstavby 3 RD na soukromých pozemcích. ÚP Choltice přikazuje pro nové lokality
vypracování územních studií a jejich zapsání do registru územních studií. Tato územní studie nabyde platnosti po schválení
Změny č. 1 územního plánu Choltice.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé.
Ing. Horák: zmínil uzavírku železničního přejezdu ve Valech ve dnech 6. a 7. 6. 2020. Plánovaná objízdná trasa pro nákladní
auta vede přes Choltice. Osobní auta by měla jezdit přes Klenovku.
Zastupitelstvo městyse Choltice deleguje Mgr. Tomáše Bolka na valnou hromadu VAK Pardubice, a. s., která se koná
22. 6. 2020.
Městys Choltice obdržel 22. 5. 2020 pozvánku na valnou hromadu VAK Pardubice a.s., ve které je akcionářem. V současné
době vlastní městys celkem 170 ks akcií v ceně po 1 000 Kč za ks, celkem za 170 000 Kč. Valná hromada má program
o 10 bodech - viz příloha. Vzhledem k tomu, že nikdo ze zastupitelů neprojevil zájem se valné hromady zúčastnit, bude
městys zastupovat starosta Tomáš Bolek.
Další zasedání je naplánováno na 22. 6. 2020.
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Oprava fasády
zdravotního střediska

Podrybníčky

REVITALIZACE PODRYBNÍČKŮ A MAREŠÁKU
Městys Choltice stále čeká na rozhodnutí ministerstva zemědělství o přidělení dotace na revitalizaci
Podrybníčků. Práce by měly začít v srpnu.
Na revitalizaci Marešáku, která bude financována z
dotace od ministerstva životního prostředí, jsme
rozhodnutí o přidělení dotace dostali. Revitalizace by
měla proběhnout v roce 2021 a celkové náklady jsou
nyní spočítány na 4 496 tis. Kč. Přidělená dotace je ve
výši 2 635 tis. Kč. Zbylou částku musí městys
dofinancovat ze svého rozpočtu. V současné době
probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Marešák

Změna č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLTICE - aktuální stav
Dne 28. 2. 2020 proběhlo veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Choltice spojené s odborným výkladem
projektanta Ing. arch. Miroslava Bati z firmy SURPMO, a.s. z Hradce Králové.
V zákoně stanoveném termínu nebyly podány žádné námitky, ani připomínky. Dotčené orgány zaslaly své připomínky a
stanoviska písemně MěÚ Přelouč, pořizovateli změny ÚP, který je zpracoval a předal nadřízenému orgánu, kterým je Krajský
úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje. Ten neměl zásadní připomínky a nyní již projektanti připravují podklady pro
schválení Změny č. 1 na zasedání zastupitelstva dne 22. 6. 2020.

Příprava podkladů pro žádost do PZAD - zámek Choltice
Městys Choltice chce v roce 2022 požádat o zařazení zámku
Choltice do programu na záchranu architektonického
dědictví. Žádost je třeba doložit celou řadou příloh.
V letošním roce je naplánována etapa, která zahrnuje
geodetické zaměření zámku (již probíhá), 3D skenování
kaple (již proběhlo) a stavebně historický průzkum (chystá
se). Vzhledem k tomu, že dotace z Pardubického kraje na
spolufinancování této etapy příprav nám letos nebude
přidělena, budou práce na podkladech prodlouženy na
delší období.
V rámci příprav podkladů je také třeba zodpovědně
rozhodnout o budoucím zaměření zámku. Mezi zastupiteli
panuje shoda, že městys Choltice má zámek využívat jako
společenské a kulturní centrum Přeloučska. Ale pro získání
potřebných dotací na opravy je třeba, aby zámek byl
nadregionálního významu. Zastupitelé se zabývali mož-

ností vybudovat na zámku muzeum zahradní architektury,
které by mělo být jedinečné a lákalo by širokou odbornou
veřejnost. Ale tato myšlenka nezískala mezi zastupiteli
podporu z různých důvodů. Většina zastupitelů se kloní
k tomu, aby náš zámek byl zaměřen na dětského návštěvníka. Práce s dětmi a pro děti má v Cholticích tradici, jsou
zde podmínky jak prostorové, tak personální.
Dalším možným zaměřením by mohlo být lékárenství.
Máme expozici jedné z nejstarších barokních lékáren,
rovněž i tradice zde nechybí. Zámek Choltice si bude muset
najít své místo na nové turistické trase Pardubickým krajem
mezi dominantami, jakými jsou státní zámek Slatiňany
a unescový hřebčín v Kladrubech nad Labem. Jak významné
místo to za několik let bude, je úkol již pro toto
zastupitelstvo. Musí zodpovědně rozhodnout, co v zámku
bude za 10, 15 - 20 let.

NARUŠOVÁNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A VANDALISMUS
V neděli 26. 4. 2020 bylo nahlášeno poškození dřevěného kříže, který stojí na vyvýšeném místě Na Křížku za Severní ulicí.
Neznámý vandal nařízl sloup tak, že celý kříž bude muset být vyměněn. Škoda je odhadnuta na 15 tis. Kč. Poškození
vyšetřuje Policie ČR.
Vulgární mladík napadal návštěvníky dětského hřiště Pod Zámkem v Cholticích v sobotu 1. 5. 2020. Ani snaha přítomných
dospělých ho od jeho počínání neodradila, a tak rodiče s dětmi dětské hřiště museli opustit.
Vzhledem k tomu, že na chování party mládeže a ničení obecního majetku si stěžuje stále více lidí, shodli se zastupitelé, že je
třeba záležitosti narušování veřejného pořádku projednat s Policií ČR, protože spolupráce s rodiči se nejeví jako účinná. Za
úvahu stojí také možnost pořízení kamerového systému. Tato vcelku nákladná a nepříliš oblíbená záležitost ale může
některým jedincům připomenout, že je třeba se vůči ostatním lidem chovat slušně, s respektem a ohleduplností, a že ničit
majetek, který má sloužit lidem, se nevyplácí.

PRODEJNA COOP V NOVÉM
Po měsíční rekonstrukci byla 1. 4. 2020 znovu otevřena
prodejna COOP v Cholticích.
Výrazně se zvětšila prodejní plocha, přibyl teplý pult, prodejna
je plně klimatizovaná. Nové zázemí mají i pracovnice prodejny.
Mírnou komplikací je chybějící rampa pro bezbariérový přístup

CHOLTICKÁ KNIHOVNA
PROCHÁZÍ
REKONSTRUKCÍ
Knihovna městyse Choltice právě prochází
rekonstrukcí. Náhradní prostory pro půjčování
knih jsou zřízeny v bývalé ordinaci dětského lékaře
ve zdravotním středisku, ul. Pardubická 38, a to
od 11. 5. 2020.

Provoz této dočasné knihovny je upraven podle
platných hygienických opatření a bude trvat do
skončení rekonstrukce knihovny, což předpokládáme do poloviny října letošního roku.
Otevřeno je:
pondělí a středa

8,00 - 11,00 hodin
12,00 - 17,00 hodin
Knihovnice Radka Zelenková se na Vás těší.
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do prodejny, ale tato drobnost je v jednání a rampa bude
později. Za přispění městyse Choltice byla vydlážděna
plocha před parkovištěm, která byla dříve z drobných
kamínků a pohyb po ní byl komplikovaný.
JEDNOTĚ, která prodejnu COOP provozuje, je třeba
vyjádřit velké poděkování za tuto rekonstrukci.

SDH CHOLTICE
Letos je vše úplně jinak než jsme původně plánovali. Žádné závody,
zrušené akce.
Na konci dubna jsme ale stavěli májku na tradičním místě pod zámkem.
I když jsme v této nelehké, koronavirové době nemohli čarodějnice
oslavit a zapálit hranici, věříme, že příští rok si vše vynahradíme.
Dne 16. 5. 2020 hasiči pořádali sběr železa. Chtěli bychom tímto
občanům Choltic za darovaný šrot poděkovat.
Od čtvrtka 4. 6. 2020 od 16 hod. začíná opět po krátké pauze hasičský
kroužek. Budeme rádi, když Vaše děti přijdou. Nadále bychom se jim
chtěli věnovat každý čtvrtek. Třeba někteří rodiče uvítají po náročných
více jak 2 měsících domácí výuky chvíli pro sebe. Budou dodržována
veškerá doporučená hygienická pravidla.
Na našich facebookových stránkách “SDH Choltice” naleznete veškeré
aktuality, nadcházející akce, fotky i výjezdy JSDH Choltice.

SBĚR
JEDLÝCH OLEJŮ
Vzhledem k narůstajícímu zájmu o službu
sběru a svozu PET lahví s jedlým olejem
na hnědých nádobách v rámci svozu
bioodpadu, rozhodla se společnost SOP
a.s. rozšířit v obcích a městech tuto
službu i v rámci svozu SKO na černých
popelnicích.
S platností od 1. 6. 2020 mohou občané
předávat PET lahve s jedlým olejem i na
černých popelnicích při pravidelném
svozu směsného komunálního odpadu.

Za SDH Choltice David Minařík, starosta SDH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOLTICE
Dovolte mi, abych vás informovala o současném dění na
naší základní škole.
Dne 10. 3. 2020 ministerstvo zdravotnictví uzavřelo k následujícímu dni všechny školy. Od té doby jsme přešli na výuku
na dálku, která probíhá pomocí aplikace Bakaláři, přes
mailovou korespondenci a Office 365 (sdílené dokumenty,
mail, aplikace Teams a Forms). Učitelé i žáci se museli naučit
využívat ve větší míře moderní komunikační metody.
V dubnu jsme začali využívat i online výuku pomocí aplikace
Teams. Soustředíme se především na předměty typu český
jazyk, matematika a cizí jazyky. Vyučující ostatních
předmětů poskytují online konzultace dle potřeby. Situace
byla pro všechny nová, a tak mi dovolte, abych poděkovala
našim učitelů, žákům i jejich rodičům za úspěšné zvládnutí
dané situace.
Od 11. 5. 2020 nám ministerstvo umožnilo osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole za účelem přípravy na přijímací
zkoušky. Tito žáci chodí do školy 2x týdně a pilně studují
český jazyk a matematiku (předměty, ze kterých se konají
přijímací zkoušky).
Přítomnost žáků prvního stupně byla dovolena od 25. 5.
2020. Na základě proběhlé ankety přes školní informační
systém Bakaláři vznikly tři skupiny žáků prvního stupně.

MŠ CHOLTICE
Na začátku školního roku jsme byli plní očekávání. Jak a co
dětem předáme a jak je společně provedeme tímto školním
rokem. Naše vize však přerušilo uzavření školky kvůli
koronavirové pandemii a rázem se všechny plány rozplynuly. Museli jsme zrušit hodně akcí, divadel i společný
výlet do ZOO. Týdny ubíhaly a my se čím dál více těšily na
„naše“ dětičky a teď víme, jak moc se těšily i ony na nás a na
svoje kamarády. Jsou šťastní v kolektivu, nejraději si jenom
hrají a námi nabízené činnosti jsou spíše bonusem. Užíváme si jeden druhého a tuto radost nám nezkazí ani seznam

Ve škole mají možnost se pod dohledem pedagogů i nadále
účastnit online výuky, absolvovat různé výukové aktivity,
připravovat si úkoly, zabavit se na školním dvoře. To vše
ovšem za přísných hygienických podmínek (nošení roušek
ve společných prostorách, dodržování rozestupů, dostatečná vzdálenost mezi lavicemi, oddělené skupiny, které se
nesmí míchat, neměnnost pedagogů apod.). Pro tyto žáky
i vaříme ve školní jídelně.
Od 8. 6. 2020 budou moci do školy přijít žáci druhého
stupně. Mohou využít možnosti konzultací a třídnických
hodin. Jedná se tedy spíše o socializační aktivity než řádnou
výuku.
Na konci roku bychom rádi zorganizovali důstojné předání
vysvědčení nejen devátému ročníku (pod platanem ve spolupráci s městysem), ale i všem ostatním žákům ve škole.
Výuka bude ukončena v pátek 26. 6. 2020.
Zveme rodiče budoucích prvňáčků na schůzku 18. 6. 2020
v 16:30 hodin v budově školy. Více informací na webových
stránkách www.zscholtice.cz.
Těšíme se na Vás!
Děkuji všem zaměstnancům, žákům,
rodičům i vedení městyse za spolupráci
a podporu v této nelehké době.
Iva Sedláčková, ředitelka školy
pro nás nesmyslných opatření, která tedy dodržujeme,
i když drtivá většina z nich byla prováděna automaticky
i v době před koronavirem. Pokud to jde, většinu času
trávíme na školní zahradě, společně se také budeme snažit
udělat dětem ten nejkrásnější Den dětí.
Co se výhledů do budoucna týče, čekáme, jak se bude
vyvíjet situace a jak bude probíhat další uvolňování. Podle
toho naplánujeme úplný konec školního roku. Zatím si
budeme nadále užívat přítomnosti dětí a kolegů, radovat se
z každého krásného dne.
Za MŠ Choltice DiS. Karolína Obrovská
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KALENDÁŘ AKCÍ
6.6.2020 Víkend otevřených zahrad
- zámecký park Choltice
14.6.2020 MAZDA MX5 - přehlídka
na nádvoří zámku (11 - 15 hod.)
27.6.2020 Turnaj v discgolfu
o pohár Floppy Disku Choltice
22.8.2020 Pivní slavnosti na zámku
5.9.2020 Choltický deštník
12.9.2020 Burčákové slavnosti
12.9.2020 Turnaj v discgolfu
o pohár městyse Choltice
28.9.2020 Staročeské tradice na zámku
7.11.2020 Strašidla na zámku
5.12.2020 Advent na zámku

Hospůdka Na Hřišti
Naše hospůdka Vás zve na TRADIČNÍ LANGOŠE,
které v červnu smažíme v termínech:
středa 10. 6. 2020 a středa 24. 6. 2020, vždy
od 17 hodin.
Hospůdka je pro Vás otevřena každý den od
17 hodin. Těšíme se na Vás.
S pozdravem Josef Raba

TJ SLAVOJ CHOLTICE
- valná hromada
Fotbalisté se postupně vracejí na trávník. Probíhají tréninky,
přípravné zápasy. Soutěžní utkání začnou až v nové sezóně, která
by měla začít o víkendu 8. - 9. srpna.
Výbor TJ zve všechny členy a příznivce na valnou hromadu, která
se koná ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 20:00 hod. v hospůdce Na Hřišti.
Na programu je volba nového vedení Slavoje na další 4 roky,
informace o hospodaření a další záležitosti. Výbor Slavoje vyzývá
všechny členy, aby se zúčastnili v co nehojnějším počtu. Na místě
bude také možné uhradit členské příspěvky na letošní rok.
Členové, kteří by měli zájem se ucházet o místo v novém výboru
TJ Slavoj se mohou informovat u předsedy TJ Tomáše Bolka
(starosta@choltice.cz) nebo člena výboru Richarda Pemla
(peml@replyn.cz), případně u ostatních členů stávajícího výboru.
Rádi uvítáme nové tváře.

SLAVOJ CHOLTICE
OSLAVY 100 LET FOTBALU
Vážení sportovní příznivci,
vzhledem k epidemiologické
situaci se výbor TJ Slavoj
rozhodl odložit oslavy
100 let fotbalu v Cholticích
na příští rok, konkrétně na
17. 7. 2021.
Děkujeme za pochopení.
Za Slavoj Choltice Tomáš Bolek - předseda TJ

ZÁMEK CHOLTICE - OTEVÍRACÍ DOBA V ČERVNU
13.6. sobota

10,00 - 17,00 první otevření

14.6. neděle

10,00 - 17,00

19.6. pátek

10,00 - 17,00

20.6. sobota

10,00 - 17,00

21.6. neděle

10,00 - 17,00

26.6. pátek

10,00 - 17,00

27.6. sobota

10,00 - 17,00

28.6. neděle

10,00 - 17,00
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