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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, v tomto čísle Vám přinášíme
informace z květnového zasedání zastupitelstva a celou
řadu dalších informací.
Postupně se uvolňují vládní protiepidemická opatření, a tak
se každý z nás, v rámci svých možností, bude snažit uvést
svůj život do běžných kolejí. Městys Choltice podporuje
kulturu a sport, a tak se bude svým občanům snažit
zpříjemnit příchod léta několika kulturními a sportovními
akcemi. Těšit se můžete na dětský den v Choltické oboře,
Drátenické Choltice, dětské rybářské závody nebo sportovní akci pro rodiny na konci června. Díky ochotě a obětavosti
všech organizátorů a pomocníků to budou určitě skvělé
akce na pobavení. Určitě přijďte. Kalendář všech akcí je
uveden na konci zpravodaje.
Máme novou knihovnu, a tak jsme na 16.6.2021 naplánovali její slavnostní otevření. V loňském roce to pro nás
byla nejnáročnější investiční akce, a proto si slavnostní
uvedení do provozu zaslouží. Kromě široké veřejnosti se
otevření také zúčastní všichni, kdo se na její nové podobě
podíleli, ať již svojí prací nebo financemi. Chceme jim na
této akci poděkovat. Je přislíbena účast i hejtmana
Pardubického kraje Martina Netolického. Všechny Vás na
toto slavnostní otevření srdečně zvu.

Po několika letech příprav jsme mohli konečně zahájit
revitalizaci Podrybníčků a Marešáku. Stavební ruch bude
trvat až do konce letošní roku, ale poté nám tento kus
Choltic bude opět přinášet radost nejenom z obnovené
funkčnosti vodního a rybího hospodářství, ale i z nové
úpravy břehů a zeleně, včetně laviček k sezení. Cílem této
revitalizace je umožnit přírodě, aby zde opět vládla za
minimálních zásahů člověka a nám všem umožnila
obdivovat její krásu a rozmanitost.
V květnu byla také zahájena dlouho připravovaná přístavba
a rekonstrukce budovy Slavoje Choltice. Velká investiční
akce, podpořená finančně městysem, je opřená o obětavost členů Slavoje a dalších dobrovolníků. Dokončení první
etapy je naplánováno na konec prosince. Letos se v areálu
fotbal hrát nebude, ale Silvestr už bude v novém.
Vážení spoluobčané, přeji Vám teplejší zbytek jara, aby nám
semínka, která jsme zasadili do pracně připravené půdy,
konečně vykoukla a ukázala, čím se hodlají ve své dospělosti
stát. A pokud z nich budou pouze okrasné plody, mějme
z nich stejnou radost, jako z těch, které zužitkujeme
v kuchyni. Obojího je třeba.
Tomáš Bolek, starosta
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PŘEHLED ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
CHOLTICE NA 3. ZASEDÁNÍ KONANÉM 17. 5. 2021
Zasedání Zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako „zastupitelstvo“) se konalo 17. 5. 2021 od 18:00 hod. v zasedací
místnosti Úřadu městyse Choltice. Zúčastnilo se ho 9 zastupitelů (8 v místnosti a 1 on-line) a 3 občané.
Zastupitelstvo v rámci projednávání přijalo tato usnesení:
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zapisovatelem Mgr. Jana Pavlíka a ověřovateli zápisu Olgu Urbanovou, DiS.
a Františka Pemla.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo program zasedání.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení.
Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů.
Zpráva finančního výboru.
Závěrečný účet, účetní závěrka a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2020.
Smlouva o poskytnutí dotace od Pardubického kraje.
Úprava podmínek kupní smlouvy na pozemek p. č. 118 k. ú. Choltice.
Dohoda o skončení nájemní smlouvy na pozemky p. č. 42 a p.č. 44, oba v k. ú. Choltice, ul. Ke Mlýnu.
Zápis do kroniky za rok 2020.
Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.
Různé.
Stanovisko městyse k záměru "V203 - přestavba na 400 KV".
Delegace zástupce městyse na valnou hromadu VAK Pardubice.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě
projektů.
Starosta podal informace o údržbě:
- probíhá sekání trávníků na veřejných plochách,
- skončila výměna oken ve zbylé části zdravotního střediska,
- v parku byla zasazena nová lípa,
- dosadba nových dubů je odložena na podzim, stromy nejsou ke koupi,
- seká se fotbalové hřiště,
- od května máme 2 pracovnice na VPP,
- je stále velký nepořádek kolem kontejnerů na odpad, je třeba osvěta mezi občany.
Ing. M. Horák podal informace:
- akce revitalizace Podrybníčků a Marešáku - akce zahájena, staveniště předáno, proběhl první kontrolní den. Ve středu
12. 5. 2021 proběhlo jednání s občany bydlícími v této lokalitě, kteří byli požádáni, aby si uklidili své věci z přilehlých
obecních pozemků, aby se staveniště předalo bez nepořádku. Stavba začne opravou hráze a bude se připravovat
odbahnění. Odvoz bahna bude proveden po žních na pole u Bezděkova. Bylo dojednáno s nájemcem pole. Další kontrolní
den je naplánován na 1.6.2021.
- akce Bezpečné a bezbariérové chodníky - probíhá vyhodnocování žádosti o dotaci, na výsledek čekáme.
- akce Lávka v ul. U Pošty - pracuje se na projektové dokumentaci na ocelovou lávku a dokumentaci na stavební práce.
- úprava plochy před školou - proběhlo odsouhlasení návrhu výsadby nové zeleně. Na základě dendrologického průzkumu
a stavebního záměru proběhlo odsouhlasení kácení stromů a keřů, které jsou v kolizi se stavbou parkoviště a chodníků.
Nových stromů je více než skácených. Bylo zpracováno 8 připomínek k nové výsadbě.
Starosta doplnil, že součástí projektu byla příjezdová komunikace k pozemku za Lesovnou. Tato komunikace ale není již
potřeba a bude z projektu odstraněna, protože příjezd je řešen jinudy. Před školou přibude mnoho parkovacích míst.
- akce Přístavba WC budovy Slavoje a rekonstrukce budovy kabin
- Ing. Horák shrnul aktuální situaci: - městys se Slavojem projednávají jednotlivé části projektu a Slavojem navrhované
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změny, které se však netýkají dotované části budovy. Slavoj předloží změny na stavební úřad. Důvodem změn je snížení
nákladů na stavbu.
Rozpočet na část dotované stavby je odsouhlasen a Slavoj již připravuje poptávky na dodavatele.
Richard Peml, zástupce Slavoje, představil změny ve sportovní části, protože Slavoj má možnost získat více sponzorských
peněz, než původně doufal, a proto se letos předpokládá větší rozsah stavebních prací. Upravily se stavební dispozice kabin,
zázemí pro rozhlas, rozhodčí. V části WC, které je dotována městysem, žádné změny nebudou. Zásadní změnou je střešní
konstrukce, které bude ze steico nosníků. Střešní krytinu bude tvořit fólie. Změnová dokumentace je připravena k podání na
SÚ.
Prostory restaurace nyní Slavoj přebírá zpět od dosavadního nájemce a 22.5.2021 se zahajuje kompletní vyklízení.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu finančního výboru.
Zprávu FV přednesla předsedkyně O. Urbanová, DiS.
Předsedkyně finančního výboru O. Urbanová, DiS. informovala o jednání FV, který provedl:
• kontrolu účetních dokladů za 1.Q/2021. FV konstatuje, že probíhá vybírání poplatků, včetně poplatků za nájem
hrobových míst. FV konstatuje, že městys vede dvě pokladny, což vede k vyšší bezpečnosti a přehlednosti. Bez závad.
• kontrolu uzavřených smluv na dotace, jejichž poskytnutí bylo schválené zastupitelstvem v r. 2020.
• namátkovou kontrolu splatnosti dodavatelských faktur - je dodržována splatnost v daných termínech. Zpráva je přílohou
zápisu.
Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo zprávu Finančního odboru Pardubického kraje o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse Choltice za rok 2020 a schválilo účetní závěrku a závěrečný účet městyse a schválilo celoroční
hospodaření městyse Choltice za rok 2020 bez výhrad.
Starosta shrnul základní parametry výsledků hospodaření v roce 2020. Městys v roce 2020 hospodařil s příjmy ve výši
31 387 tis. Kč, z čehož 22 748 tis. Kč činily příjmy z daní a poplatků, 3 873 tis. Kč činily příjmy nedaňové (prodej dřeva,
pronájmy, stočné, tržby ze zámku apod.), dále přijaté dotace, dividendy, odměny za třídění apod. ve výši 4 289 tis. Kč
a kapitálové příjmy ve výši 476 tis. Kč (prodeje pozemků).
Výdaje v roce 2020 činily 27 334 tis. Kč, z čehož 22 691 tis. Kč byly běžné výdaje a 4 643 tis. Kč kapitálové výdaje (investiční
opravy obecního majetku). Hospodaření tedy skončilo přebytkem ve výši 4 052 tis. Kč.
Městys splácí dva úvěry, které využil na zateplení ZŠ, stavbu ČOV, rekonstrukci zámku čp. 5 a stavbu místních komunikací.
Celkový závazek z obou úvěrů byl k 31. 12. 2020 ve výši 8 616 tis. Kč. Úvěr na č. p. 5 Choltice, ČOV a zateplení budovy ZŠ ve
výši 8 227 tis. Kč bude splacen v roce 2021. Úvěr ve výši cca 11 mil. Kč na rekonstrukce kanalizací a povrchů komunikací
v ulicích Severní, Hellichova, U Školy a Lipoltická bude splacen v roce 2026. Roční výše splátek je 1 600 tis. Kč a výše úroků
byla v roce 2020 celkem 116 tis. Kč. Výše úroků postupně klesá.
Zůstatek na účtech k 31. 12. 2020 činil 5 867 tis. Kč. V roce 2019 to bylo 3 561 tis. Kč.
Audit hospodaření byl proveden Finančním odborem Krajského úřadu PK dne 22. 9. 2020 a 10. 3. 2021. Audit nezjistil žádné
chyby a nedostatky, ani žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření městyse v budoucnosti.
Zpráva o výsledku přezkoumání, závěrečný účet a účetní závěrka byly v souladu se zákonem řádně zveřejněny na úřední
desce a na webových stránkách městyse.
Celoroční hospodaření městyse může být schváleno bez výhrad.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje z Programu obnovy
venkova na akci Zvýšení estetické úrovně stanoviště na tříděný odpad.
Starosta informoval, že Pardubický kraj přidělil městysi dotaci ve výši 100 tis. Kč z Programu obnovy venkova na akci
Realizace stanoviště na tříděný odpad včetně oplocení v areálu technických služeb v Jedousovské ulici čp. 335.
Záměrem je vybudování zpevněné plochy pro umístění kontejnerů a oplocení celého areálu, včetně vybudování dvou
vstupních bran. Náklady jsou spočítány na 200 tis. Kč a v rozpočtu je s nimi počítáno. Dnes jsou prostory využívány sousední
firmou, která však dokončuje své vlastní prostory a veškeré své vybavení si tam přestěhuje v nejbližší době. Městys tyto
prostory využije pro umístění svých kontejnerů pro ukládání odpadů. V budově bude vybudováno zázemí pro technické
služby, včetně zázemí pro technické zaměstnance.
Starosta dále informoval, že s celým areálem je počítáno pro zázemí technických služeb, které jsou dnes umístěny
v nevyhovujících prostorách. Bude zadána projektová dokumentace, aby se mohlo začít s přestavbou co nejdříve.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zástavní smlouvu č. 1000/521203-02/21/01-002/00/R na pozemek p. č. 118
v k. ú. Choltice.
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Starosta informoval, že se jedná o pozemek, jehož prodej zastupitelstvo schválilo na zasedání 7.12.2020. Po jednání
s hypoteční bankou a kupujícími byly do kupní smlouvy zapracovány podmínky městyse, které běžně do kupních smluv
dává, aby ochránil prodávané pozemky před spekulací.
Podmínkou hypoteční banky je zřízení zástavního práva ještě před převodem na kupující, proto je potřeba schválit smlouvu
o zástavě. Poslední smlouvou na projednání je smlouva o úschově, která řeší uložení kupní ceny u naší advokátky do doby,
než bude pozemek zapsán do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu kupní, o zřízení předkupního práva a výhrady práva zpětné koupě na
pozemek p. č. 118 v k. ú. Choltice s manželi ……
Starosta seznámil se základními parametry smlouvy.
Záměr prodat pozemek byl zveřejněn na úřední desce od 20.11.2020 do 7.12.2020 a prodej pozemku byl schválen
7.12.2020 usnesením zastupitelstva č. 6/8/2020.
Vzhledem k úhradě KC přes hypoteční banku bylo třeba upřesnit podmínky mezi městysem, kupujícími a hypoteční bankou.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o advokátní úschově mezi JUDr. Šárkou Veskovou, manželi ……..
a městysem Choltice.
Vzhledem k tomu, že kupující budou část kupní ceny platit ze svého a část přes hypotéku, až po zápisu zástavního práva, je
pro obě strany bezpečnější využít advokátní úschovy. Ze strany paní advokátky bude tak zajištěn dohled nad procesem
převodu pozemku a úhrady kupní ceny.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dohodu o ukončení nájmu na pozemek p.č. 42 a p.č. 44, oboje v k. ú. Choltice.
Starosta informoval, že je třeba zrušit předchozí smlouvu s Další cestou na pozemek p. č. 42 a pozemek p. č. 44. Od
12.4.2021 máme novou smlouvu. Nová smlouva byla z důvodu změny v číslování a výměrách pozemků (po digitalizaci
katastru) schválena na zasedání konaném dne 12. 4. 2021.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zápis do kroniky za rok 2020.
Kronikářka Ing. Marie Fižová předložila návrh zápisu do kroniky za rok 2020. Starosta poděkoval M. Fižové a konstatoval, že
zpoždění zápisů z minulých let je již vyrovnáno.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání
zastupitelstva.
Starosta informoval o:
- uskutečněné akci Čarodějnice putují po ulicích 2021. Akce se povedla. Podobná akce se povedla i v místní části Ledec.
- slavnostním otevření knihovny městyse, které se uskuteční 16.6.2021 od 14:00. Všichni jsou zváni.
- plánu kulturních akcí: 29.5. - Dětský den, 11. - 13.6. - Drátenické Choltice, 19.6. - Dětské rybářské závody, 27.6. - Soutěžní
akce pro rodiny, 30.6. - Slavnostní ukončení školního roku na zámku, 14.8. - Pivní festival, 27.8. - Rozloučení s prázdninami na
zámku.
Ing. Jan Brožek doplnil, že základní škola pravděpodobně uspořádá pro své žáky tradiční sportovní olympiádu. Městys
přispívá na odměny pro sportující žáky.
Ing. Jan Brožek dále podal informace ze základní školy - probíhá testování žáků, zatím všichni negativní, poděkování paní
ředitelce za zvládání organizace testování, včetně komunikace s rodiči, děti mohou sportovat pouze venku. Ve škole
proběhla inspekce ČŠI na kvalitu distančního vyučování - kladně hodnoceno.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé, ve kterém byl projednány níže uvedené záležitosti.
V. Fižová se zeptala, proč nemůže být prodán pozemek p. č. 760/3 v k. ú. Choltice manželům ….. Nebyla na pracovní poradě,
proto nezná důvod. Ten podle ní nebyl ani uveden v dopise manželům …., kde se jim sděluje, že městys pozemek prodávat
nebude. Dále chtěla vědět, kdo o tom rozhodl.
Starosta uvedl, že žádost manželů …. byla projednána na pracovní poradě zastupitelů a na té se zastupitelé dohodli, že
pozemek není vhodné prodat manželům …, protože by v budoucnu mohl vzniknout problém se soužitím mezi sousedy.
Problém je v poloze pozemku. Lze uvažovat o prodeji vlastníkům pozemku p.č. 765/1 nebo o dočasném pronájmu
manželům…,. Protože pozemek nebyl určen k prodeji, nebyl tedy prodej zařazen na zasedání zastupitelstva a zamítavou
odpověď zaslal písemně manželům… za městys starosta.
V.Fižová se zeptala, zda - li o tom může rozhodovat starosta sám nebo zda-li má městys nějaký vnitřní předpis.
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Starosta odpověděl, že bylo postupováno v souladu se zákonem o obcích. Pokud není pozemek určen k prodeji (viz pracovní
porada se zastupiteli), tak neexistuje záměr obce pozemek prodat a není co na zastupitelstvu projednávat. O tom, že
pozemek není na prodej, byli žadatelé řádně písemně informováni starostou a je připraven s nimi jednat o případném
pronájmu.
M.Horák se zeptal, zda-li je možná domluva se sadaři Na Hlásku, aby při velkém větru nestříkali stromy. Došlo k rozptylu
postřiku do soukromých zahrad a jejich majitelé si stěžovali.
Starosta odpověděl, že je třeba doplnit stížnost, kdy a přesně kde se to stalo. Pak je možné to s příslušným sadařem
projednat.
V.Fižová se zeptala, zda-li na pozemku p.č. 13/3 byla někdy obecní cesta. Obrátil se na ní majitel sousedního domu pan ….,
který tento soukromý pozemek využíval jako cestu ke svému domu, což už mu majitel pozemku p.č. 13/3 nechce
umožňovat.
Starosta odpověděl, že zde obecní cesta pravděpodobně nikdy nebyla, a že městys s tím nemůže nic dělat. Pan ….. asi
nebude mít ani zastání u soudu (např. zřízení věcného břemena s právem schůze), protože přístup ke svému domu z obecní
komunikace má, byť je trochu delší.
Zastupitelstvo městyse Choltice souhlasilo se záměrem "V203 - přestavba na 400 kV".
Starosta seznámil s požadavkem ČEPS, a.s. na projednání záměru přestavby stávajícího vedení VVN 220 kV s označením
V203 na nové vedení ZVN o 400 kV. Záměr je ve fázi územně technické studie. Cílem je navýšit přenosovou schopnost
vedení na území Pardubického kraje, kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Trasa je vedena po katastru Choltice při
východním okraji.
Zastupitelstvo městyse Choltice deleguje starostu Tomáš Bolka na valnou hromadu VAK Pardubice.
Starosta informoval, že v červnu se uskuteční pravidelná valná hromada VAK Pardubice a.s. Aby se zástupce městyse mohl
VH zúčastnit, je třeba, aby byl delegován zastupitelstvem. Zastupitelé se shodli na delegaci starosty Tomáše Bolka.
Další zasedání zastupitelstva je naplánováno na 28. 6. 2021.

OKÉNKO DO KNIHOVNY
Vážení čtenáři, dovoluji si Vás co nejsrdečněji pozvat na slavnostní otevření nově
zrekonstruované knihovny, které se uskuteční 16. 6. 2021 od 14:00 hodin
v prostorách knihovny a čtenářské terasy. Těšit se můžete na kulturní program,
prohlídku všech prostor knihovny a občerstvení.

Za knihovnu Radka Zelenková

ZPRÁVY ZE ZÁMKU
Natáčení na zámku
V sobotu 22. května se u nás natáčel známý pořad České
televize Toulavá kamera. Není to poprvé, neboť v nedávné
minulosti se tu natáčela obora s parkem, nebo také „dětský
prohlídkový okruh“. Tuto sobotu se natáčel ale hlavně
zámek a jeho historie. Vysílat se bude v polovině června,
uvidíte interiéry zámku a kapli sv. Romedia. Uslyšíte o historii a třeba také i o nějaké zajímavosti.
Přípravy na sezónu
Během posledních týdnů jsme intenzivně pracovali na
přípravách na novou sezónu. V okolí zámku a na nádvoří
došlo k prořezávání stromů, keřů, k úpravě tisů, zprovoznění kašny, odplevelení nádvoří, máme kompletně nově
natřenou bránu a plot, dveře a chystáme se na okna.
Interiér zámku prošel „velikým úklidem“, v expozici přibyl
další zajímavý inventář.
Otevření
S napětím očekáváme, zda budeme moci v sobotu
29. května otevřít, nebo jestli budeme muset počkat na
následující víkend. Vše záleží na nařízení Vlády ČR.

Natáčení kaple
V červnu bude otevřeno vždy v pátek, sobotu a neděli od
10 do 17 hodin.
Nejbližší akce jsou uvedeny v Kalendáři akcí.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Lukáš Rychtecký, kastelán
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
ZE SVĚTA DISCGOLFU
Jaro je v plném proudu a s ním i přípravy na vrchol
discgolfové sezóny v Choltickém parku, kterým bude
turnaj „O Putovní Floppy Disk 2021“, který se uskuteční
26. 6. 2021. Již nyní máme přihlášeno 90 hráčů z celé ČR.
O den později - 27. 6. 2021 pak proběhne turnaj ve
formátu „Doubles“ - tedy turnaj dvojic. Kdo by rád viděl
Discgolf v podání špičkových hráček a hráčů je srdečně
zván fandit.
Zároveň se chystá první ze série Discgolfových akademií
- ve středu 2.6. od 16:00 u výhoziště jamky č.1 budeme
připraveni široké veřejnosti vysvětlit a prakticky ukázat
základy discgolfu. Rádi zapůjčíme i disky a vybavení.
Akademie máme v plánu pořádat každou první středu
v měsíci. O všem informujeme na našich Facebookových
stránkách.
V průběhu května jsme také ve spolupráci s městysem
Choltice a místím SDH pomohli zorganizovat a realizovat
brigády na vyčištění koupaliště tak, aby bylo možné jej
napustit a sloužilo v létě široké, nejen discgolfové,
veřejnosti.
Za Floppy Disk: Jirka „Snoop“ Kohoutek

Zahájena revitalizace Podrybníčků

Úklid koupaliště

ZMĚNY V MĚSTEČKU OD ROKU 1990 (první část)

Připravila jsem stručný výtah změn v našem městečku jaké významné akce se tu provedly za třicet let, tedy od roku 1990
včetně roku 2020 (po pravdě na tuto myšlenku mě přivedla bývalá matrikářka Irena Andrusivová, když jsme spolu
telefonicky mluvily).
V přehledu jsou zachyceny důležité a významné akce či události, není tu zahrnuta běžná údržba ani menší či malé opravy,
ani všechna projektová dokumentace, která byla nebo je připravena, ani územní studie či různá, někdy dosti obtížná
jednání s institucemi, případně s občany ani žádné akce či oslavy.
Při procházení jednotlivých ročních zápisů v kronice si teprve člověk uvědomí, jak je lidská paměť krátká (aspoň ta moje ano)
spousta věcí i jednání mě vypadla z paměti. Myslím, že je to celkem zajímavý přehled (alespoň pro některé z vás).
Ing. Marie Fižová, kronikářka městyse

Přehled významnějších akcí či událostí:

Rok 1990
» poslední rok národních výborů, podzimní volby již byly do
obecních zastupitelstev
» Choltice ještě byly integrovaná obec - patřily sem Podhorky, Ledec, Chrtníky, Dolní a Horní Raškovice, Svinčany,
Poběžovice a Urbanice většina obcí využila zákonnou
možnost být samostatné, tuto možnost nevyužily pouze
Podhorky, Ledec a Horní a Dolní Raškovice, Horní a Dolní
Raškovice byly po dohodě s úřady připojeny k obci
Svinčany, myslím, že v roce 1992
» dokončena rekonstrukce muzea, slavnostně otevřeno
24. 11.
» pokládání parket v malé tělocvičně
Rok 1991
» úprava kaštanové aleje
» vyčištění obecních studní, především v mateřské školce
» zajištění provizorní skládky TKO u Řeháku s povinností
následné rekultivace
» vybudována pískoviště pro MŠ
» oprava kanalizace v prostoru pod zámkem a v Jedousovské ulici, vyčištěny kanalizační vpustě
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» odstranění vyzařování formaldehydu z obložení stěn
tělocvičny speciálním nátěrem
» dokončena malá tělocvična
» oprava střechy kopule kaple včetně výměny několika
trámů
» zřízena služebna Policie ČR
Rok 1992
» žaloba od B. Thun-Hohensteina ohledně vydání zámku,
obory a dalších pozemků
» vybudování školního dvora
» vybudování vodovodní přípojky Luhy Mokošín (tím mohla
být zahájena výstavba vodovodu, která je v režii Vodovodů a kanalizací)
» oprava střechy a okapů budovy obecního úřadu
» úprava zubního oddělení - čekárna, rentgen, rozvody
elektřiny, zázemí pro personál
» restaurování pomníku Bohdana Jelínka včetně kovové
desky
Rok 1993
» výměna venkovních oken na jižní straně radnice

» vznik SOP Přelouč - založen městem Přelouč, Chvaletice
a obcí Choltice
» rekonstrukce obřadní síně - rozvod elektřiny, výměna
poškozených parket
» zahájena rekonstrukce bývalé MŠ na zdravotní středisko
(pro obvodního lékaře)
» zajištěn svoz TKO prostřednictvím SOPu
» výstavba vodovodu - dvě ulice proti škole, k bytovce
čp. 201 a kolem bytovek dokončeno 1994
» rekonstrukce bytů v budově čp. 201 elektroinstalace,
stoupačky…
» schválen územní plán
» souhlas se zřízením stavebního úřadu v Cholticích od 1. 3.
1994
Rok 1994
» rekonstrukce silnice k nádraží
» výstavba vodovodu - od budovy čp. 201 po budovu JZD
(dnes DCHB) a zpět druhá strana k OÚ
» vodovodní přípojky pro ZŠ a budovu čp. 201
» protlak pod silnicí u křižovatky na Chrtníky a napojení
budov za silnicí (Kvartýr) na vodovod
» částečná kolaudace - obvodní a dětské zdravotní středisko v budově čp. 38
» pokračování výstavby vodovodu - od budovy JZD, domy
„ve starých“, přes potok a směr Cyklos
» vodovodní přípojky pro OÚ a MŠ, nová přípojka pro
zdravotní středisko
» rekultivace a sanace prostoru bývalé skládky u Řeháku
včetně úpravy toku a opěrné zdi
» projektová dokumentace na kanalizaci a ČOV
» první zamítnutí žaloby Bertholda Thun-Hohensteina
okresním soudem
» posílení elektrického rozvodu středu obce - možnost
vytápění zdravotního střediska elektrokotly
Rok 1995
» ulice získaly názvy - U Kvartýru, Lipoltická, U Školy,
Hellichova, Okružní, Jedousovská, nám. Sv. Trojice,
Zahradní, Ke Mlýnu, B. Jelínka, Větrná, U Pošty,
Pardubická, Nádražní, Cukrovarská, Veverkova
» pokračování výstavby vodovodu - kolaudace na nám.
Sv. Trojice a Nádražní ulice jedna strana
» oprava věžičky starého zámku čp. 5
» vyasfaltovány přístupové cesty k ZŠ, chodník u školy
v zámkové dlažbě + chodníky mezi ulicemi Hellichova
a U Školy
» oprava Nové Barbory v oboře (střecha a omítka)
» úprava prostranství U Kříže a nový kříž
» vysázení sakur v Nádražní ulici
» zahájení další úpravy budovy čp. 38 na zdravotní středisko
- lékárna
» pronájem části zámku panu Tomáškovi a Hermanovi
Rok 1996
» krajský soud zrušil rozhodnutí okresního soudu ohledně
žaloby B. Thun-Hohensteina
» dokončena lékárna úpravami vnitřních částí, omítky i bezbariérový vstup - otevřena 15. 4.
» výstavba regulační stanice plynu a vysokotlaké přípojky,

prováděly plynárny, obec pouze přispěla částkou 304 tisíc
jako všechny zainteresované obce, zbytek platily plynárny
» rekonstrukce ulice Okružní - nový asfaltový povrch
» výstavba vodovodu - ulice Pardubická, Jedousovská,
B. Jelínka, Větrná, U Pošty a druhá strana u Nádražní ulice,
zámek a zahrada
» úprava prostoru východní části budovy ZŠ pro provoz MŠ
» nový novinový stánek na náměstí - vystavěli manželé
Dvorští
» nová restaurace Choltická Bašta - vystavěl Vladimír Bastl
Rok 1997
» parkoviště u zdravotního střediska čp. 38
» rekonstrukce střechy kaple sv. Romedia včetně krovů
» projekt plynofikace obce a předáno staveniště
Rok 1998
» výstavba plynovodu včetně přípojek, kolaudace 13. 7.
» výměna oken, rekonstrukce topného systému a plynová
kotelna na OÚ, omítnutí východní, severní a západní
strany budovy OÚ, dokončeno v roce 1999
» plynofikace budovy ZŠ - topení, kotelny…, dokončeno
v roce 1999
Rok 1999
» oprava střechy nad vstupním portálem zámku, následovala oprava omítky portálu
» plynová přípojka do zámku a domu čp. 2
» plynofikace místní části Ledec
Rok 2000
» vznik mikroregionu Podhůří Železných hor se sídlem
v obci Choltice
» přestavba bývalého vstupu a čekárny obvodního doktora
na muzejní prostory - zahájení
» projektová dokumentace pro přestavbu domu čp. 160 na
DPS
» zakoupení domu čp. 260 - bývalá administrativní budova
JZD
Rok 2001
» postupné restaurování 12 obrazů svatých apoštolů,
ukončeno v roce 2004
» rekonstrukce domu čp. 138 na poštovní úřad - financovala pošta - otevřena 9. 7., s tím obec vystavěla novou
zděnou čekárnu na místo původní
» rekonstrukce domu čp. 160 na DPS - firma BW stavitelství
Chrudim - zahájení
» schválen obecní prapor PS ČR dne 30. 5., dekret převzat
14. 8., prapor zhotovila firma Velebný, veřejnosti
představen 25. 10. a zároveň byl prapor vysvěcen
Rok 2002
» krádež muzejních exponátů přímo z expozice, následně
expozice elektronicky zabezpečena
» dokončení a kolaudace domu čp. 160 - DPS - 16 bytů
» nové nástupiště na nádraží (obec se finančně podílela na
výstavbě)
» oprava štítové zdi zubního střediska a oplechování
Pokračování v některém z příštích čísel Zpravodaje
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KALENDÁŘ AKCÍ
29.5.
11. - 13.6.
19.6.
27.6.
30.6.
14.8.
27.8.
4. 9.
18. 9.
28. 9.
6. 11.

Dětský den v Choltické oboře,
Drátenické Choltice na zámku,
Dětské rybářské závody,
Soutěžní akce pro rodiny
v Choltické oboře,
Slavnostní ukončení školního
roku na zámku,
Pivní festival na zámku,
Rozloučení s prázdninami
na zámku,
Choltický deštník
- charitativní akce,
Burčákové slavnosti
na zámku Choltice,
Choltické podzimní slavnosti,
Strašidla na zámku Choltice

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

