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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vánoční bohoslužba

Vážení spoluobčané,

V kapli sv. Romedia na choltickém zámku bude bohoslužba na boží hod 25.12.2018 od 14:00. Sloužit ji bude farář Ľubomír Pilka.

v posledním čísle letošního zpravodaje Vám přinášíme
informace z prosincového zasedání zastupitelstva,
včetně komentářů k projednávaným bodům a další
informace z Choltic, Ledce, Pohorek či ze základní a
mateřské školy a místních spolků.

PŘEHLED ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
CHOLTICE NA 2. ZASEDÁNÍ DNE 10. 12. 2018
Zasedání se konalo v pondělí 10. 12. 2018 od 18.00
hodin v Zámecké restauraci v Cholticích. Zúčastnilo se
ho 11 členů zastupitelů a 11 občané. Jako hosté vystoupili Mgr. Iva Sedláčková- ředitelka ZŠ Choltice a
Eva Nevolová – ředitelka MŠ Choltice. Na programu
bylo 17 bodů.

Letošní rok byl také rokem volebním do obecního
zastupitelstva. Rád bych poděkoval všem, kteří mi dali
důvěru vést Choltice ještě další čtyři roky. Opravdu si
toho velmi vážím a udělám vše proto, abyste nebyli za
čtyři zklamáni. Silný mandát neznamená snadné vládnutí. Naopak znamená velkou odpovědnost za vše, co
je učiněno. Nebo co není učiněno. Velmi si vážím kolegů, kteří se mnou do tohoto volebního období šli.
Každý z nich chce v zastupitelstvu něco potřebného
prosadit a obětovat tomu svůj volný čas. A to je moc
dobře, dá se udělat spoustu dobré práce. Sedět
v zastupitelstvu se založenýma rukama se dá také, ale
je to promarněný čas.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Výroční
zprávu ZŠ Choltice za šk. rok 2017-2018. Starosta
přivítal ředitelku ZŠ Mgr. Iva Sedláčkovou, která následně přednesla zprávu o činnosti základní školy
Choltice ve školním roce 2017/2018.
Zastupitelstvo městyse Choltice bere na vědomí informace ředitelky školy o činnosti MŠ Choltice v roce
2018. Poté starosta přivítal ředitelku mateřské školy
Evu Nevolovou. Ve své zprávě se paní ředitelka Eva
Nevolová seznámila zastupitele s činností mateřské
školy v roce 2018.

Děkuji všem, kteří pomáhají zlepšovat život
v Cholticích, v Ledci a Podhorkách, zaměstnancům
městyse, školy, školky, všem spolkům, dobrovolníkům
a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na společném…

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí
zprávu stavebního výboru. Předseda stavebního výboru Ing. Horák informoval, že se nově ustavený stavební výbor aktivně podílel na přípravě návrhu plánu
oprav a investic na rok 2019 a také na plánu na roky
2020-2022, a to v rámci přípravy rozpočtu městyse na
rok 2019.

Přeji Vám všem klidné a radostné svátky a v novém
roce hodně zdraví a štěstí.
Tomáš Bolek

Dále uvedl, že stavební výbor provedl místní šetření
5. 12. 2018 u hasičské zbrojnice za účelem řešení stížnosti majitelů sousedních domů na údajné poškozování jejich domů hasičským vozidlem.
Pravděpodobné příčiny prasklin domů: přejíždění nákolníků vozidlem hasičů (vnějším rozchodem kol se
nápravy vozidla nevejdou do čisté šíře nákolníků ve
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Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo usnesení
č. 19/5/2018 a nově schválilo směnu pozemků městyse parc. č. 1784 a 1789 k.ú. Choltice v celkové výměře 6 891m2 za pozemek ve vlastnictví soukromé
osoby ZE 188/1 k.ú. Choltice o výměře 6 169m2
a s doplatkem za rozdíl ve výměrách o velikosti 722
m2 v ceně 200 Kč za m2. Starosta informoval, že nelze
realizovat schválenou směnu pozemků mezi městysem a soukromou osobou, protože jeden z pozemků je
blokován v katastru nemovitostí pro plán společných
zařízení a nelze jej bez souhlasu Státního pozemkového úřadu prodat z majetku městyse. SPÚ souhlas nedal. Pozemek prodáván nebude. Původní usnesení
bylo zrušeno a nahrazeno novým, bez blokovaného
pozemku.

vjezdu), provoz po nezpevněné komunikaci vjezdu
(částečně), možný vliv extrémního sucha na základy
starých budov. Byla dohodnuta následující opatření:
hasiči svépomocí provedou úpravu levé části vrat
(směrem k č.p.4), tak, aby šla otevřít až ke zdi a bylo ji
možno řádně zajistit a nenarážela do budovy čp. 4.
Městys zajistí konzultaci s projektantem dopravních
staveb a společně budou navržena další opatření
(úpravy nákolníků, vyztužení vozovky v prostoru vrat
po jejich úpravě a případně způsob zpevnění vjezdové
komunikace mezi domy s ohledem na konstrukci základů domů a jejich podsklepení. Navržená opatření
budou v průběhu roku 2019 s občany znovu na místě
projednána.
Dalším bodem jednání bylo posouzení nových návrhů
řešení úpravy náměstí dodané projektantem. Na místě
byly posouzeny možnosti rozšíření parkovacích ploch
pro osobní vozidla. Bylo konstatováno, že budování
dalších parkovacích míst v prostoru náměstí problém
s parkováním na náměstí nevyřeší a další možnosti pro
parkování je nutno směřovat k přípravě parkoviště
u tenisových kurtů. Jako nejlepší varianta řešení úprav
na náměstí Svaté trojice byla vybrána varianta č. 3,
která ale nebyla veřejnosti ani ostatním zastupitelům
prezentována, neboť se jedná pouze o počátky všech
projektu.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo bezúplatný
převod pozemků parc. č. 887/7, 887/8, 887/9,
887/10 k.ú. Choltice z vlastnictví Pardubického kraje
do vlastnictví městyse Choltice. Městys Choltice požádal o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví
Pardubického kraje, které jsou dlouhodobě zastavěny
místní komunikací – chodníkem (před školou) do majetku městyse Choltice. Celková výměra pozemků je
1 183 m2.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o
zřízení věcného břemene č. IV-12-2016212/VB/1
Choltice, Okružní, 763/5-knn-M.Čermák. Jedná se o
přípojku knn ke stavbě 16 řadových domů v Okružní
ulici.

Posledním bodem jednání byla probíhající stavební
činnost – oprava chodníků v ul. Jedousovská a Pardubická v části u Terezy. Bylo konstatováno, že současná
rozpracovanost umožní dokončení prací do konce
roku a stavební činnost omezuje přístup občanů ke
svým nemovitostem přiměřeně.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o
zřízení věcného břemene IV-12-2016190/VB/02 Jedousov, parc.č.83/5, Káles-kabel NN. Jedná se o
elektro přípojku k soukromému pozemku.

V diskusi vystoupili ing. Málek a A. Vašíčková k věci
vjezdu do hasičské zbrojnice a Vendula Fižová a Ing.
Marie Fižová ve věci výměny oken na radnici.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výši stočného od 1. 1. 2019 ve výši 19 Kč/m3 včetně DPH. Při
použití směrného čísla roční spotřeby ve výši 35 m3
na občana je cena stočného 665 Kč. Starosta spolu
s technikem P. Vančurou informovali o nákladech na
čištění odpadních vod v ČOV Choltice. Předpokládané
náklady za rok 2018 budou cca 1 160 tis. Kč (včetně
odpisů a tvoření fondu obnovy). Předpokládané příjmy
budou cca 650 tis. Kč. Je shoda na zachování stávající
výše stočného ve výši 19 Kč/ m3.

Zastupitelstvo městyse Choltice bere na vědomí
zprávu finančního výboru. Předsedkyně finančního
výboru Olga Urbanová informovala o provedení kontroly účetních dokladů městyse za období 3. Q 2018.
Kontrola byla zaměřena na účelnost vynaložených
finančních prostředků a namátkově na rozúčtování
podle odvětvových paragrafů a položek.
Nebyly shledány žádné závady. Také ještě zmiňovala
úplnost číselné řady dokladů.
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Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Plán financování obnovy kanalizace a ČOV Choltice na roky
2019-2028 s ukládanou částkou 200 000 Kč ročně.

Dále informoval o rozpočtových opatřeních, které
schválil v rámci svěřené kompetence:
RO č.11/2018 – příjem 30 000 Kč na úhradu voleb do
zastupitelstva obce, RO č. 12/2018 – příjem 24 000 Kč
od PK na pořízení radiostanice pro JSDH a RO
č. 13/2018 – příjem 51 147 Kč od PK na úhradu nákladů na provoz JSDH.

Starosta spolu s P. Vančurou dále informovali o Plánu
financování obnovy kanalizace a ČOV Choltice. Městys
ročně ukládá do fondu obnovy částku 200 000 Kč,
kterou může využít na obnovu kanalizace a ČOV. Nyní
je ve fondu 946 tis. Kč. V roce 2018 se z fondu nečerpaly žádné finance. Plán obnovy je sestaven na roky
2019 – 2028 a cca každé dva roky se aktualizuje.

Starosta seznámil zastupitele a přítomné občany
s návrhem rozpočtu na rok 2019 a střednědobým výhledem rozpočtu na roky 2020-2021.

Zastupitelstvo městyse Choltice bere na vědomí informace o tvorbě a čerpání Fondu oprav a obnovy na
vodohospodářský majetek, areál DPS 160 a areál
DCHB 260. Starosta spolu s P. Vančurou dále informovali o Fondu oprav a obnovy, který má městys na vodohospodářský majetek, areál DPS 160 a areál DCHB
260. Ve fondu je nyní 1 314 tis. Kč a ročně se ukládá
na opravy majetku 340 tis. Kč. V roce 2018 se z fondu
nic nečerpalo a zastupitelé se předběžně dohodli, že
ani čerpat nebude.

Rozpočet na rok 2019 zabezpečuje všechny běžné
provozní potřeby městyse, včetně podpory tradičních
sportovních a kulturních akcí pořádaných městysem
nebo místními spolky.
Celková výše výdajů na opravy a investice dosahuje
částky 8,07 mil. Kč, z toho je 1,6 mil. Kč rezervováno
na pořízení budovy české pošty. Rozpočet je navržen
jako schodkový s tím, že plánovaný schodek ve výši
901 tis. Kč bude zajištěn převodem zůstatků financí
z roku 2018.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dodatek č.
1/2019 ke smlouvě 024/02 o odvozu odpadu s SOP,
a.s. Starosta prezentoval Dodatek č. 1/2019 ke
Smlouvě č. 024/02 z roku 2001 o odvozu odpadu.
Platba v roce 2019 za odvoz odpadu bude navýšena o
cca 4 %. Pokračuje doba, kdy se za likvidaci plastů
platí, dříve se plasty vykupovaly. Dalším důvodem
nárůstu je zvýšení mezd personálu svozové firmy a
nárůst cen za PHM a materiál.

Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na stránkách
městyse i na úřední desce. Schválený rozpočet bude
zveřejněn na stránkách městyse. Rovněž je zveřejněn
návrh Finančního plánu oprav a investic za rok 2019 a
seznam navržených dotací pro spolky a další organizace.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse s Václavem Čermákem (Choltičanka) na částku
20 000 Kč, se Spolkem Deštník na částku 10 000 Kč,
se Slavojem Choltice na částku 195 000 Kč, s LTC
Choltice na částku 30 000 Kč, se spolkem Táborníci
Choltice na částku 10 000 Kč, se Základní školou a
Praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s na částku 5 000 Kč,
se spolkem Další cesta, z.s. na částku 10 000 Kč,
s Centrem sociální pomoci Jitřenka Chrudim na částku 24 000 Kč, s Domovem u fontány Přelouč na částku 25 000 Kč, s SDH Choltice na částku 85 000 Kč.
Starosta seznámil přítomné se žádostmi od jednotlivých organizací a spolků o příspěvky pro rok 2019.
Celková hodnota příspěvků činí 439 tis. Kč. Smlouva se
nebude sjednávat s Klubem seniorů Choltice, protože
se nejedná o klasický spolek. Příspěvek jim bude
vyplácen přímo proti předloženým dokladům.

Náklady na svoz odpadu jsou cca 1 mil. Kč, dalších cca
230 tis. Kč jsou náklady na obnovy míst pro separovaný odpad, nákup pytlů, pronájem kontejnerů, svoz
pytlů s papírem a plasty a svoz bioodpadu.
Příjmy z poplatků budou v roce 2018 cca 710 tis. Kč a
v roce 2019 budou podobn. Dividendy v roce 2018
činily 164 000 Kč.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočet
městyse Choltice pro rok 2019 jako schodkový s příjmy ve výši 29 024,4 tis. Kč a výdaji ve výši 29 925,6
tis. Kč a schválilo střednědobý výhled rozpočtu na
roky 2020-2021. Starosta nejdříve seznámil zastupitele s aktuálním stavem na bankovních účtech
k 30.11.2018, který je 4 258 tis. Kč. Plnění rozpočtu
probíhá standardně, bez jakýchkoliv významných výkyvů.
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•

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo v souladu s
§ 99 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pověření starosty k provádění rozpočtových opatření schváleného rozpočtu příjmů a
výdajů na rok 2018 v období od 11. prosince 2018 do
31. prosince 2018 v neomezené výši s tím, že si zastupitelstvo vyhrazuje schválení těchto rozpočtových
opatření na svém prvním zasedání v roce 2019. Starosta informoval o zavedené praxi – pověření starosty
k provádění rozpočtových opatření schváleného rozpočtu u přijatých dotací a k provedení rozpočtového
opatření v období přechodu roku 2018 a 2019. Pro
plynulý průběh rozhodování na přelomu roku je praktické, aby rozpočtové opatření prováděl starosta a
zastupitelstvo jej následně schvalovalo na prvním
zasedání v r. 2019.

Koupaliště – zastupitelé začali jednat o záměru
obnovy a dalšího využití areálu
• Úprava webových stránek – doplněni noví zastupitelé, komise, apod.
• Kulturní a sportovní akce uskutečněné: Choltické
podzimní slavnosti, Choltický zlaťák, Drakiáda s
Trilobitem, Slavnostní průvod a setkání u pomníku padlých, Strašidla na zámku, přednáška Velká
válka a vznik republiky československé, koncert
Antonína Hrdého, Mladá vína, Mikulášský vlak,
volejbalový turnaj, Advent na zámku.
• Pozvánky: 1. – 24.12.2018 Adventní hra Světýlka,
13.12.2018 Muzikoterapeutická pohádka Kouzla
bílého jednorožce, 18.1.2019 Sportovní ples na
zámku, 15.2.2018 Ples SDH, 15.3.2018 ples městyse.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zápis do
kroniky za rok 2017. Starosta informoval, že kronikářka ing. Marie Fižová předala ke schválení zápis do
kroniky za rok 2017.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo v souladu s
§ 99 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pověření starosty k provádění rozpočtových opatření přijatých dotací.

Nabytí pozemků, stavby komunikace a stavby kanalizace v Okružní ul. Starosta informoval, že podařilo
dokompletovat dokumentaci k převzetí pozemků,
komunikace a kanalizace od investora Martina Čermáka a podle předběžné dohody může dojít k převzetí do
majetku městyse Choltice. Nebude přebíráno veřejné
osvětlení, dokud nebudou vyřešena věcná břemena
s majiteli pozemků, na kterých je vedeno VO uloženo.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí
Informace starosty o dění v městysi od posledního
zasedání zastupitelstva.
Starosta informoval,
•
•
•
•
•
•
•

•

o jednání s Českou poštou a provozování Pošty
partner. Zatím se jednání neposunula.
stav mapování katastru – ve druhé polovině Choltic se bude pokračovat na jaře
zubařka – zatím není
dětská lékařka – zatím není, probíhá oprava
vstupních dveří do ordinace
výstavba dětského hřiště u zámku, první velký
herní prvek je hotový, na jaře se bude pokračovat
dokončeno fit hřiště a odpočinková zóna Na Horním Hlásku
probíhají konzultace s projektanty: chodníku a
parkovacích stání před školou, rekonstrukce přechodů „2. a 3.“, rekonstrukce toalet na zámku, rekonstrukce zdravotního střediska a rekonstrukce
obecní knihovny, rekonstrukce Podrybníčků a Marešáku
Autobusová zastávka v Ledci – požadavek místních
občanů pro děti, které jezdí do školy, zjišťují se
možnosti povolení obnovení stávající zastávky

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo nabytí pozemků nově vzniklých na základě geometrického plánu zpracovaného společností GEODEZIE JEHLIČKA,
s.r.o., se sídlem Pardubice, Kosmonautů 164, PSČ 530
09, IČ 587 95 873, ze dne 18.7.2018 pod číslem 81338/2018, označených jako:
• p.č. 763/5 - ostatní plocha, o výměře 363 m2,
• p.č. 763/50 - ostatní plocha, o výměře 20 m2,
• p.č. 1007/5 - ostatní plocha, o výměře 57 m2,
• p.č. 1008/1 - ostatní plocha, o výměře 74 m2,
vše v kat. ú. Choltice, a to bezúplatně od Martina
Čermáka a Radky Čermákové do vlastnictví městyse
Choltice.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo nabytí stavby veřejně přístupné účelové komunikace napojené
na místní komunikaci ul. Okružní v Cholticích,
umístěné na pozemcích označených jako pozemkové
parcely č. 763/5, č. 1007, č. 1008, vše v katastrálním
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území Choltice, když k užívání veřejně přístupné účelové komunikace, která je částí stavby „ZTV Choltice
Okružní par. č. 763/5“ vydal Městský úřad Přelouč,
odbor stavební, kolaudační souhlas dne 15.11.2018,
pod zn. ST/20511/2018/Ju, č.j. MUPC 21320/2018, od
investora Martina Čermáka, a to bezúplatně do vlastnictví městyse Choltice.

(nové zázemí technických služeb), úprava stání na
separovaný odpad u zámku, oprava hodinové věže
radnice, pořízení budovy České pošty čp. 138. Celkem
je na opravy a investice vyčleněno 8,07 mil. Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo nabytí stavby vodního díla splaškové kanalizace a dešťové kanalizace, umístěných na pozemcích označených jako pozemkové parcely č. 763/5, č. 1007, č. 1008, vše
v katastrálním území Choltice, když k užívání vodního
díla Splaškové kanalizace (SO 03) a Dešťové kanalizace
(SO 04), které byly zřízeny jako část stavby „ZTV Choltice Okružní par. č. 763/5“, vydal Městský úřad Přelouč, odbor stavební, kolaudační souhlas dne
21.9.2018, pod zn. ST/15494/2018/Mi, č.j. MUPC
17306/2018, od investora Martina Čermáka, a to bezúplatně do vlastnictví městyse Choltice.

Podle vývoje rozpočtu počítáme dále s těmito akcemi:
pořízení malotraktoru s valníkem pro údržbu zeleně a
lesní hospodářství, rekonstrukce ul. Na Hlásku –
I.etapa, odbahnění rybníku Zrcadlo, vč. nového požeráku, rekonstrukce WC na zámku (pro velký sál), radnice – výměna oken jižní strana, rekonstrukce chodníků od nám. sv. Trojice do Nádražní ulice a zastávek u
hřbitova, úprava přechodu pro chodce č. 2 a č. 3, rekonstrukce podlah a obložení tělocvičen ZŠ, rekonstrukce hasičské zbrojnice, revitalizace Podrybníčků a
Marešáku, výstavba chodníku a parkovací plochy před
školou, výstavba parkovací plochy pro zámek, rekonstrukce kabin, rekonstrukce knihovny, rekonstrukce
cesty do Podhorek, k jedousovskému hřbitovu a
v Ledci Ke Kamennému, rekonstrukce obecního domu
v Ledci, vybudování workoutového hřiště, vybudování
víceúčelového hřiště a běžecké dráhy s umělým povrchem, příprava nových lokalit k výstavbě RD, realizace
ochranných staveb proti natékání dešťových vod do
obce a výsadba protihlukové zeleně, rekonstrukce
střechy a fasády zámku, zateplení domů
s pečovatelskou službou čp. 160 a 260.

ZÁMĚRY 2019-2022 (PODLE VÝVOJE ROZPOČTU)

FINANČNÍ PLÁN OPRAV A INVESTIC NA ROK 2019
A VÝHLED NA ROKY 2020-2022

Další akce lze realizovat podle dokončenosti připravovaných projektů a s ohledem na možnosti získat dotace a schopnost spolufinancování ze strany městyse.

ROZPRACOVANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Abychom v dalších letech mohli realizovat některé
záměry, musíme dopředu připravit projektové dokumentace. Momentálně se pracuje na těchto projektech: projekt Úprava přechodu pro chodce č. 2 a č. 3 a
studie náměstí, projekt na stavbu ulice Na Hlásku –
rozšíření, projekt Úprava plochy před školou a dvou
přechodů pro chodce, projekt rekonstrukce chodníků
od náměstí sv. Trojice do Nádražní ulice, úprava projektu Podrybníčky – Marešák, projekt rekonstrukce
knihovny, projekt rekonstrukce WC na zámku (pro
velký sál), projekt Rekonstrukce ordinace praktického
lékaře, projekt na rekonstrukci hasičské zbrojnice.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválením rozpočtu
na rok 2019 schválilo investiční akce a opravy obecního majetku. V příštím roce by měly být zrealizovány
tyto akce:
Opravy výmolů a silničních vpustí, rekonstrukce vjezdů
k RD, stavba chodníku ul. U Pošty – část od zastávky u
hřbitova k mostku, opravy chodníků dle potřeby, obnova nátěru části střechy na mateřské škole, rekonstrukce 9 oken do nádvoří zámku, II. etapa výstavby
dětského hřiště Pod Zámkem, rekonstrukce ordinace
praktického lékaře, byt čp. 78 – odvlhčení zdiva, II.
etapa opravy střechy a klempířských prvků na kravínu
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KOUPALIŠTĚ – JAK DÁL?
Nové zastupitelstvo se bude mimo jiné věnovat koupališti. Na prosincové poradě představil zastupitel Jiří
Zelenka záměr na přebudování choltického koupaliště
na biotopní a využití areálu pro vybudování ubytování
turistického charakteru. Podobná zařízení již existují
jak v Evropě, tak v ČR. Zastupitelé se většinově shodli,
že o takovémto záměru je možné dále uvažovat a tento záměr akceptovali jako první z několika variant,
mezi kterými se bude vybírat ta nejideálnější. Bude
zahájena veřejná diskuse o dalším využití areálu koupaliště a z té by měly vzejít další návrhy. Ten nejvýhodnější pak bude vybrán k realizaci.

pomníku padlých. Pod dohledem čestné stráže
s prapory se svými proslovy vystoupili starosta městyse Choltice Tomáš Bolek a člen osadního výboru Josef
Kolář. Oba připomněli hrdinství nejenom padlých ledeckých občanů, ale hrdinství ledeckých legionářů a
všech našich předků, kteří se zasloužili o stát nebo za
něj dokonce položili svůj život. Na památku 100. výročí
byla slavnostně vysazena a zalita lípa.
Martin a Josef Kolář, Ledec

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V LEDCI
Dne 5.12.2018 připravil osadní výbor pro děti Mikulášskou besídku. Před budovou obecního úřadu bylo
připraveno peklo s křeslem, kde seděl Lucifer s mohutným kopytem, obložen kůžemi a lebkou s rohy.
Vedle byl zavěšený kotel, pod kterým se topilo, a vedle křesla byla velká dřevěná cestovní truhla na zlobivé děti. Vše bylo osvětleno červeným světlem. Děti
postupně chodily k čertovi a přednášely básničky.
Některé děti s „nečistým svědomím“ byly strčeny i do
truhly. Potom dostaly od Mikuláše a anděla balíčky s
pamlsky. Po stranách pekla byly postupně rozsvěceny
sršící římské svíce. Po nadílce všichni přešli k vánočnímu stromu a za zpěvu vánočních koled všech přítomných byl rozsvícen vánoční strom.

PŘIPOMENUTÍ 100. VÝROČÍ VZNIKU V CHOLTICÍCH
I v Cholticích jsme si letos připomněli 100. výročí vzniku Československého státu. Od 2.9.2018 probíhala na
malém zámku výstava z dobových věcí, dokumentů a
zbraní. V neděli 28.10.2018 za ne příliš vlídného počasí, ale za pěkné účasti veřejnosti, jsme pietním aktem
u pomníku padlých v 1. sv. válce uctili všechny oběti
války a vzdali hold všem, kteří se o vznik samostatného státu zasloužili. Proslovem uctili památku padlých a
hold vzniku republiky starosta Tomáš Bolek a položením věnců místní spolky.
Pokračováním připomínky výročí bylo 9.11.2018 symbolické zalévání dvou nových lip připravených na nádvoří zámku, které byly následně vysazeny v choltické
oboře a na Horním Hlásku u nového odpočinkového
místa a následná přednáška Mgr. Karly Jaré o velké
válce a vzniku republiky.

Přeji jménem svým, jménem osadního výboru a jménem SDH Ledec všem občanům krásné a klidné prožití
svátků vánočních, mnoho zdraví a štěstí v novém roce
2019.
Kolář Josef, Ledec

PŘIPOMENUTÍ 100. VÝROČÍ VZNIKU V LEDCI

DEN DĚTÍ A LEDECKÁ KULIČKIÁDA
Dne 15.9.2018 uspořádal osadní výbor a SDH Ledec
akci pro děti pod názvem Ledecká kuličkiáda. Jak již
tomu název napovídá, jednalo se o cvrnkání kuliček po
vyznačené dráze s překážkami do konečného důlku.
Soutěžilo se v několika kategoriích od nejmenších až
po dospělé. Pro děti byly připraveny různé soutěže,
jak sportovní, tak poznávací. Po závěrečném vyhodnocení, rozdání cen a diplomů, bylo pro účastníky připraveno grilované občerstvení. Vše, 23 zúčastněním dětem se tato akce velice líbila.
Martin a Josef Kolář, Ledec

Vzpomínkový akt ke 100. výročí vzniku Československé republiky se také 28.10.2018 uskutečnil v Ledci u
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SVATEBNÍ OBŘADY V ROCE 2018

lána Lukáše Rychteckého. Všem jim za pomoc velice
děkuji.

U našeho matričního úřadu bylo letos uzavřeno celkem 45 občanských svateb (46. svatba bude
31.12.2018). V roce 2017 to bylo 31 občanských svateb.

OHLÉDNUTÍ KASTELÁNA ZÁMKU CHOLTICE
Vážení spoluobčané, jelikož se blíží Vánoce a konec
roku, tak mi dovolte krátké shrnutí letošní sezóny. Jak
jistě víte, jaro patřilo přednáškám a zajímavým tématům. Oficiálně byla sezóna zahájena 31. března karnevalem pro děti. O týden později byla při Trampském
dni také zahájena výstava věnovaná 100. výroční od
počátků trampingu. V průběhu sezóny následoval
Dětský den, pěvecké festivaly v zámecké kapli, Řemesla na zámku. Sto let letos neslavil jen tramping, neboť
hlavním „tahákem“ prázdnin byla výstava věnovaná
stému výročí od založení republiky. Následoval benefiční festival Choltický deštník, Burčákové slavnosti,
Choltické podzimní slavnosti, „strašidla“ a Ochutnávka
mladých vín. Konec roku patřil adventu a předvánočním koncertům.

Jako oddávající se střídali starosta Mgr. Tomáš Bolek
(32x) a místostarosta Mgr. Jan Pavlík (12x). Starosta
Jedousova Jiří Kožený oddával 1x v Jedousově.
Naše matrikářky si rozdělily své povinnosti takto: Ing.
Lada Horáčková 24x a Ing. Jana Pajerová 21x.
Ke konání svatebních obřadů byly využívány zámecké
prostory, a to obřadní místnost (7x ), prostor v parku
pod platanem (20x) a kaple sv. Romedia (15x). Další
svatební obřady se konaly ve Svojšicích u tvrze,
v Jedousově u rybníku a v Lipolticích na soukromé
zahradě.
Poslední letošní svatbu máme naplánovanou na
31.12.2018 do výstavní místnosti malého zámku.
S matrikářkou Janou Pajerovou se poprvé zhostí funkce oddávajícího zastupitel Pavel Vančura.

V zámeckém parku bylo v polovině července otevřeno
pro veřejnost DiscGolfové hřiště na kterém se již konaly dva turnaje. Hřiště je volně přístupné pro veřejnost
po celý rok.

Již nyní přijímáme rezervace termínů na příští rok.
Volné termíny pro konání obřadů v roce 2019 jsou
zveřejněny na www.choltice.cz v sekci úřad městyse/matrika/svatby. Celkem máme na rok 2019 již 12
rezervací.

Z hlediska stavebních prací za zmínku určitě stojí například dokončená výměna výplní třech arkádových
oblouků včetně skel a dveří.
Letošní sezóna byla také zajímavá z hlediska dvou
návštěv členů rodiny posledních majitelů zámku
z rodu Thunů.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2018
V letošním roce jsme opět pokračovali v tradici vítání
choltických občánků. Díky dobrým vztahům se sousední obcí Chrtníky vítáme spolu s našimi dětmi i děti
chrtnické (celkem 3).
V zámecké obřadní místnosti jsme vítali 8. 6. 2018 a
22.9.2018 a dne 13.12.20218 jsme vítali výstavní síni
malého zámku. Celkem jsme přivítali 13 choltických
dětí, z toho 7 děvčat a 6 chlapců. Vloni to bylo 5 dětí, z
toho 2 děvčata a 3 chlapce. Při vítání mi 2x pomáhala
členka sociální komise Patricie Vachutková a 1x matrikářka Jana Pajerová.

Závěrem bych Vám rád popřál klidné a pohodové
svátky, v Novém roce hlavně zdraví.

Při zpívání a hraní dětem se pod vedením Jiřího Zelenky mladšího střídali Linda Janoušková, Nora Horáková,
Monika Horáková a Iveta Frýdová. Fotografie z obřadu
zajišťuje Michaela Dvorská, administrativu spojenou s
vítáním zajišťuje matrikářka Jana Pajerová. Přípravu
zámeckých prostor zajišťuje tým pod vedením kaste-

V další sezóně na shledanou.
Lukáš Rychtecký, kastelán
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CO PŘIPRAVUJE KNIHOVNA V ROCE 2019…

První tréninky s novou mašinou ukazovali, že nás čeká
hodně práce, a že navázat na loňské úspěchy bude
hodně těžké. První velkou zkouškou před startem ligy
byla prestižní soutěž v Dašicích, kam se rok od roku
sjíždějí čím dál více kvalitnějších týmů z celé republiky.
V základním kole jsme byli na parádním 3. místě, ve
vyřazovací fázi jsme se probojovali do finále, ve kterém jsme nakonec zvítězili. V celkové historii této soutěže jsme zvítězili již potřetí.

25. ledna 2019 – cestovatelský večer, malý zámek
O svých cestách po Vietnamu nám bude vyprávět
choltická rodačka Ilona Labuťová od 18:00.
Únor 2019 - přednáška o genealogii, malý zámek
Pokud Vás zajímá sestavování rodinného rodokmenu a
rádi se dozvíte i jiné podrobnosti z oboru genealogie,
přijďte si poslechnout přednášku PhDr. René Novotného. Termín bude ještě upřesněn.

Další víkend už nám startovala naše první liga a to Liga
okresu Chrudim (tato liga se běhá na široké hadice na
nástřikové terče), kde jsme v loňském roce obsadili
celkové 3.místo a moc jsme to letos chtěli zlepšit.

1. března 2019 – přednáška o grafologii, malý zámek
Jak vypadá Vaše písmo? Je krásně úhledné, jedno
písmeno jako druhé nebo spíše rozevláté či absolutně
nečitelné? Rukopis každého z nás je jedinečný a grafologie je metoda, která vypovídá o osobnosti pisatele
právě podle jeho ručně psaného textu. Pokud Vás
téma zajímá, přijďte si poslechnout přednášku Ing.
Štěpánky Čechové z Institutu celostní grafologie.

Liga byla vypsaná na 11 závodů.
5.5. Třemošnice, čas 23,13s - 5. místo
2.6. Seč denní, čas 22,04s - 2. místo
9.6. Štěpánov, čas 22,13s - 3. místo
16.6. Brčekoly, čas 20,46s - 1. místo NOVÝ REKORD
TÉTO LIGY!
11.8. Lukavice, čas 21,56s - 2. místo
17.8. HZS Seč, čas 25,99s - 3. místo
1.9. Chrudim, čas 23,89s - 3. místo
2.9. ČHJ Hlinsko, čas 22,39 - 2. místo
15.9. Slatiňany, čas 22,89s - 4. místo
22.9. Horka, čas 25,56s - 6. místo
6.10. Morašice čas 22,43 - 1. místo

V čem budeme pokračovat?
• muzikoterapeutické pohádky Mgr. Markéty Havlové
• předčtenářská gramotnost pro MŠ Choltice
• čtenářská gramotnost pro ZŠ Choltice
• dětský klub Choltík
• pravidelné výpůjčky žákům 1. stupně ZŠ
• čtvrteční odpolední knihovna (deskové hry, tvoření…)

Se ziskem 170 bodů vítězíme na této lize, a nesmazatelně se zapisujeme do historie této ligy jako vítěz
z obce mimo Chrudimský okres.

Co chystáme nově?
Během roku uspořádáme několik tvořivých dílen pro
dospělé s cílem pomoci Centru denních služeb Další
cesta Choltice. Výstupem z dílen bude jarní a podzimní
trh, kde nákupem výrobků přispějete na konkrétní
potřeby centra. Předem děkujeme za Vaši pomoc…

Naše druhá liga, ve které jsme i pořadatelem, je Perštejn Liga Pardubického okresu. Tato liga se rok od
roku zlepšuje, takže jsme věděli, že obhájit loňské
první místo nebude nic lehkého. Liga měla letos pouze
9 závodu a my věděli, že každá chyba půjde špatně
dohnat. Začalo to ve Slepoticích kde krásným časem
17,54 s vítězíme. První naše zaváhání přichází
v Rohovládové Bělé, kde s časem 18,20 s končíme až
11-tí. Bohužel, přišlo zaváhání i v Čeperce a s časem
22,59 s opět 11.místo. I přesto stále průběžně vedeme
ligu. V neděli přijela liga k nám do Choltic. Organizace
takhle velkého závodu nedává šanci přemýšlet nad
tím, co bylo a tak jdeme na start s čistou hlavou. Odstartovali jsme perfektně a srážíme terče v čase 16,87
s, což je náš nový osobní rekord. Tímto časem na domácí trati vítězíme. Další závod byl v Srchu – 5. místo
za čas 17,86 s, dále Slepotice II. – 5. místo čas 18,00 s,
Srch II. – 4. místo 17,85 s. Naším nejhorším závodem

Mnoho volných chvil ke čtení Vám přeje za knihovnu
Radka Zelenková

SDH CHOLTICE 2018 – ÚSPĚCHY NA SPORTOVNÍM
POLI
Vážení spoluobčané, další velice náročná sezóna je za
námi.
Po úspěšné loňské sezóně do nás byla vložena obrovská důvěra od naší obce zakoupením nové sportovní
stříkačky, za což ještě jednou moc děkujeme.
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se stávají sousední Svinčany, odstartováno bez větších
chyb ale prasklá hadice nás sráží na kolena a mi zapisujeme Neplatný Pokus a 0 bodů a před posledním
závodem v Rokytně se posouváme až na 5. místo.
Bohužel praská hadice nám už neumožní bojovat o
titul a tak vítězi se stávají kluci z Rohovládové Bělé, ale
mi se bez boje nevzdáváme a bojujeme až do konce.
V Rokytně zapisujeme čas 17,40 s a to nám stačilo,
abychom se vyhoupli na celkové 3. místo v této lize.

6.7.

Vernisáž výstavy „Hellich, Němcová“

24.8.

Pivní slavnosti

7.9.

Choltický deštník

14.9.

Burčákové slavnosti,

14.9.

DisGolfový turnaj o pohár městyse

28.9.

Choltické podzimní slavnosti

HOSPŮDKA NA HŘIŠTI

Sezóna 2018: Vítězové Chrudimské ligy, 3. tým Ligy
Pardubického okresu, 12x pódiové umístění
v ostatních soutěžích.

Klidné svátky vánoční, zdraví a sílu do roku 2019 přeje
Josef Raba a kolektiv Hospůdky na hřišti.
O vánočních svátcích a silvestru je hospůdka otevřená
takto:
23. 12. 2018 až 26. 12. 2018 zavřeno

Krásné Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje Sbor
dobrovolných hasičů Choltice.

27.12. 2018 předsilvestr s Choltičankou - uzavřená
společnost
28. 12. 2018 - 14:00 až 24:00

JANA KOLÁČNÁ OZNAMUJE, ŽE POČÍNAJE 2. 1. 2019
ZAHAJUJE
PROVOZ
MASÁŽNÍCH
SLUŽEB
V PROSTORÁCH ZŠ CHOLTICE.
V nabídce budou relaxační a sportovní masáže zad,
šíje a obličeje. Objednat se je možné na tel.:
728 316 935.

29. 12. 2018 - 16:00 až 24:00
30. 12. 2018 - 16:00 až 22:00
31. 12. 2018 - 10:00 až 17:00
1. 1. 2019 zavřeno

KALENDÁŘ AKCÍ 2019
4.1.

„Tříkrálový koncert“ na malém zámku

5.1.

Tříkrálová sbírka

18.1.

Sportovní ples na zámku Choltice

25.1.

Cestovatelská přednáška s Ilonou Labuťovou o
Vietnamu, malý zámek

?.2.

Přednáška z oboru genealogie s PhDr. René
Novotným, malý zámek

15.2.

Ples SDH Choltice

1.3.

Přednáška Ing. Štěpánky Čechové o grafologii,
malý zámek

15.3.

Ples městyse Choltice

30.3.

Zahájení zámecké sezóny karnevalem pro děti
(náhradní termín 6.4.)

30.4.

Čarodějnice

11.5.

Festival Dětské sbory zpívají s choltickým vodníkem

24.5.

Noc kostelů

1.6.

Dětský den

RESTAURACE ZÁMEK CHOLTICE VÁM PŘEJE PŘÍJEMNÉ
PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK
2019.

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).

5.6. – 7.6. Řemesla na zámku
15.6.

Festival chrámových a komorních sborů
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Z naší fotogalerie…
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