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PŘEHLED ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
CHOLTICE NA 2. ZASEDÁNÍ KONANÉM DNE 8.4.2019

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

Zasedání se konalo v pondělí 8.4.2019 od 18:00
v hospůdce Na Hřišti. Zúčastnilo se ho 10 zastupitelů a 8
občanů.

připravili jsme pro Vás další číslo zpravodaje, ve kterém
najdete všechny podstatné informace o dění v našich
obcích, o projednávaných bodech na 2. zasedání zastupitelstva a také samozřejmě kalendář kulturních a sportovních akcí.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu
o činnosti obecní stráže. Od roku 2014 zajišťuje činnost
Obecní stráže v Cholticích společnost WARRIOR SECURITY s.r.o. Jednatel společnosti pan Zdeněk Zářecký seznámil přítomné s činností Obecní stráže, která je zaměřena na kontrolu zabezpečení obecních budov v nočních
hodinách, ochranu obecního majetku, odchyt psů a jiné
zvěře, dohled nad veřejným pořádkem v městysi. Od
roku 2017 slouží v Cholticích 15 h týdně, převážnou část
v nočních hodinách. Denní služby jsou zaměřeny na prevenci, dohled nad veřejným pořádkem (potlačování ničení obecního majetku – zámek, obora, koupaliště) či
usměrňování dopravy při akcích na zámku či před školou.
Roční náklady na činnost Obecní stráže jsou 239 000 Kč.

Ať to lítá, přátelé. To je pozdrav, na který si od loňského
července zvykáme, když potkáme v oboře borce
s létajícím talířem. Samozřejmě to není žádný mimozemšťan, je to discgolfista se svým diskem. A proč máme
v Cholticích nové discgolfové hřiště? To se můžete
dozvědět v jednom z příspěvků. Cestou do zámecké obory si ale nemůžete nevšimnout jiného hřiště. To jsme
vybudovali pro naše nejmenší spoluobčany. Nové dětské
hřiště se podařilo zprovoznit pod zámkem hned na jaře.
Vznikalo za pomoci rodičů, kteří pomohli nejenom
s návrhem herních prvků, ale chopili se lopat a hrábí a
hřiště pomohli dokončit. A společně jsme jej pak předali
našim dětem. Ale ani náš klub seniorů nezahálel.
V březnu jsme byli společně na tradiční taneční zábavě
ve Vraclavi u Vysokého Mýta. Je to naše spřátelená obec
a moc milí lidé. Hrála tam naše Choltičanka, stále se tančilo a všichni se výborně bavili. Příjemné bylo i setkání se
seniory, na které mne pozval náš klub seniorů do hospůdky Na Hřišti. Toto setkání pořádáme již několik let,
povídáme si o Cholticích a je vždy plno. I když ….to může
být asi i tím, že se vždy podávají vyhlášené věnečky (koláčky, zákusky) paní Čermákové. Seniory čeká letos několik zajímavých společných akcí.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících a plánovaných opravách a údržbě
obecního majetku.
Dětské hřiště – 11. 3. 2019 zahájena 2. etapa, usazeny
prvky. Do 2. 4. 2019 byly dokompletovány herní prvky
kromě lanového centra. To by mělo být zkompletováno
do 11.4.2019, na kdy je naplánována poslední brigáda za
pomoci rodičů a následné slavnostní otevření. S úklidem
pomáhali zaměstnanci technických služeb městyse a žáci
ZŠ pod vedením Jana Brožka.

V Cholticích máme několik spolků. A každý spolek něco
pro své Choltice dělá. Organizuje různé akce, zvelebuje
své zázemí, nabízí pestré využití volného času. Patří jim
za to velký dík.
Tak ať se nám na jaře vše nové uchytí, vše vykvete a dělá
nám jen radost. Ale samo od sebe nic nevzejde, takže
…zalévat!
Přeji Vám všem hodně jarního elánu.
Tomáš Bolek
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kovních účtech městyse k 31.3.2019, který byl ve výši
4 924 419 Kč. Rozpočtové opatření zahrnuje navýšení
příjmů o 145 tis. Kč (příjmy z prodeje pozemků) a navýšení výdajů o 170 tis. Kč, z toho 140 tis. Kč přeložka kabelu nn u kabin Slavoje, 26 tis. Kč dar pro místní rodinu, 11
tis. Kč vratka nevyčerpané dotace na volby prezidenta
a do obecního zastupitelstva v roce 2018, 5 tis. Kč dotace
pro školu Svítání, 5,3 tis. Kč doúčtování pečovatelské
služby Přelouč za rok 2018, 0,5 tis. Kč navýšení nákladů
na pořízení dveří do dětského oddělení, 18 tis. Kč snížení
nákladů na předsedy komisí a několik přesunů mezi položkami rozpočtu. Rozdíl ve výši 25 155 Kč bude hrazen
z přebytku roku 2018.

Rekonstrukce ordinace praktického lékaře – předpoklad
zahájení rekonstrukce je 2. 5. 2019 a dokončení do cca 3
měsíců. Přesnější termín dokončení bude znám až po
výběru stavební firmy. MUDr. Hemžský bude ordinovat
v náhradních prostorách místo dětského lékaře.
Rekonstrukce radniční věže – ve výběrovém řízení byla
vybrána firma Jiří Midloch – Výškomont, která provede
rekonstrukci za 935 tis. Kč vč. DPH. Věž je v havarijním
stavu. Předpokládaný termín zahájení je červenec 2019.
Ořezávání lip – probíhá plánované ořezávání, došlo
ke krátkému zdržení z důvodu poruchy pil. Několik lip
bude muset být pokáceno z důvodu špatného zdravotního stavu. Budou nahrazeny novými stromy.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Choltice ve výši 140 000 Kč s TJ Slavoj Choltice na úhradu
nákladů spojených s přeložkou kabelu nn. TJ Slavoj
Choltice získal od městyse dotaci na financování přeložky
kabelu nn před kabinami. Kabel leží v obecním pozemku
a napájí budovu školy a sportovní kabiny. Přeložka je
nutná pro budoucí rekonstrukci kabin.

Choltická obora – probíhala probírka porostů a úklid
popadaných stromů po silných větrech.
Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení v kapli
sv. Romedia
Byla provedena rekonstrukce elektroinstalace v kapli sv.
Romedia firmou Martin Salfický - elektropráce. Elektroinstalace byla ve špatném stavu, oprava byla doporučena
revizním technikem. V rámci rekonstrukce došlo
i k modernizaci osvětlení doplněním o LED svítidla
s dálkovým ovládáním s možností osvětlovat jednotlivé
části kaple.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo darovací
smlouvu na poskytnutí daru ve výši 25 880 Kč na překlenutí tíživé rodinné situace. Uvedená částka byla vybrána na plese městyse. Bude předána místní rodině.
Zastupitelstvo městyse Choltice neschválilo pořízení
změny územního plánu pro pozemek p.č. 1614 v k.ú.
Choltice. Zastupitelé neschválili žádost vlastníka pozemku o změnu územního plánu na pozemku p. č. 1614
v k. ú. Choltice. Pozemek leží v těsné blízkosti obce Veselí. Žadatel by rád na pozemku, který je nyní veden jako
orná půda, vystavěl 20 nízkopodlažních eko domků.
Obec Veselí s tímto záměrem nesouhlasí. Pro městys
Choltice také není výhodné, aby vznikl osídlený útvar
mimo stávající zastavěné území Choltic. Přinášelo by to
komplikace se správou této odloučené části, zvláště když
obec Veselí se záměrem nesouhlasí a nelze předpokládat
využívání služeb z Veselí. Pokud by městys souhlasil se
změnou, znamenalo by to zastavení již probíhajícího
procesu Změny č. 1 ÚP Choltice a návrat na začátek procesu, což by znamenalo zdržení cca půl roku. Toto zdržení není v zájmu městyse ani žadatelů o změnu ÚP, kteří
podali své návrhy včas.

Rekonstrukce cest do Podhorek a k jedousovskému
hřbitovu – městys dlouhodobě jedná se Státním pozemkovým úřadem, který by měl provést rekonstrukci těchto
cest ze státních a evropských prostředků v rámci dokončených pozemkových úprav. Bohužel se stále čeká, až
budou potřebné finance uvolněny ze státního rozpočtu
a SPÚ zadá projektovou dokumentaci.
Úklid koupaliště – proběhne během dubna v podobném
rozsahu, jako v minulých letech. Koupaliště je v režimu
požární nádrže a koupání je zde na vlastní nebezpečí.
Ukliďme Česko – úklidová akce proběhne v Cholticích
v neděli 14.4.2019 pod vedením kmene Trilobit. Městys
zajistí odvoz nasbíraných odpadků a občerstvení účastníkům.
Projekt Revitalizace Podrybníčků a Marešáku – dokončena úprava projektu na odbahnění a rekonstrukci hrází,
napouštěcích a vypouštěcích objektů. Budeme podávat
žádost o dotaci z ministerstva zemědělství a ministerstva
životního prostředí.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo pronájem
bývalé zubní ordinace v čp. 38 za nájem 12 000 Kč za
první rok a od druhého roku za nájem 15 000 Kč ročně
navýšený o inflaci, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, pro účely kosmetického studia.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové
opatření č. 2/2019. Starosta informoval o stavu na ban-2-

Vzhledem k tomu, že žádný zubař o ordinaci zájem neprojevil a není výhled, že tomu bude jinak, je v zájmu
městyse tyto prostory využívat. V prostorách bude působit kosmetické studio, které bude nabízet manikúru,
pedikúru, kosmetické služby, poradenství, apod.

s úhradou režijních nákladů 5 300 Kč soukromým osobám. Záležitost cesty v Ledci.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu
o zřízení věcného břemena č. IV-12-2016907/VB/01
Choltice 139/3-přípojka NN. Jedná se o elektopřípojku
k pozemku v ul. Jedousovská p. č. 139/3, na kterém se
staví RD. Přípojka je uložena v obecních pozemcích p.č.
ZE 142/2 a parc. č. 954/10. Věcné břemeno se zřizuje za
jednorázovou náhradu 1 000,- Kč.

Pokud se objeví možnost návratu zubního lékaře, budou
tyto prostory pro něj uvolněny.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 40/2 k.ú. Ledec o výměře 364 m2,
za cenu 50 Kč/m2 a pozemku parc. č. st. 43 k.ú. Ledec
o výměře 30 m2, za cenu 50 Kč/m2 a úhradu režijních
nákladů ve výši 3 500 Kč. Jedná se o pozemek kolem
chaty žadatele a pod chatou žadatele.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007906/VB/14 název
stavby: Jedousov, centr_východ-č. rek. TS, nn, knn.
Jedná se o uložení kabelu nn v Jedousově na pozemku
městyse Choltice p. č. 2094 v k.ú. Choltice. Délka zásahu
do pozemku je 123 m. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 1 000 Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo směnu pozemku parc. č. 23/10 k.ú. Ledec o výměře 6 m2 a pozemku parc. č. 7/18 k.ú. Ledec o výměře 7 m2 ve vlastnictví městyse Choltice za pozemek parc. č. 11/2 k.ú.
Ledec o výměře 27 m2 a pozemku parc. č. 7/15 k.ú. Ledec o výměře 5 m2 ve vlastnictví soukromých osob
s doplatkem ze strany nabyvatele městyse Choltice ve
výši 950 Kč. V Ledci se nachází mezi domy používaná
veřejná cesta, kterou částečně vlastní městys a částečně
soukromé osoby (vlastníci sousedních domů). Tyto soukromé osoby naopak mají zaplocenou část obecního
pozemku kolem této cesty. Z důvodu řádného majetkoprávního uspořádání byl vyhotoven geometrický plán se
zaměřením skutečného stavu pozemků a plotů a jednotlivé části jsou nyní převáděny tak, aby veřejná cesta byla
celá v majetku městyse Choltice.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu.
Zastupitelé na základě žádostí schválili výjimky z nočního
klidu:
A) v noci z 15. 6. na 16. 6. 2019 a to od 00:00 hodin do
6:00 hodin z důvodu konání oslav konce fotbalové
sezóny ve sportovním areálu,
B) v noci z 28. 6. na 29. 6. 2019 a to od 03:00 hodin do
6:00 hodin z důvodu konání hasičských závodů –
Noční útoky ve sportovním areálu.
C) v noci z 19. 7. na 20. 7. 2019 a to od 02:00 hodin do
6:00 hodin z důvodu konání svatební oslavy
v zámecké restauraci.
D) v noci z 20. 7. na 21. 7. 2019 a to od 00:00 hodin do
6:00 hodin z důvodu konání pouťových fotbalových
oslav ve sportovním areálu

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo směnu pozemku parc. č. 23/13 o výměře 57 m2 k.ú. Ledec ve
vlastnictví městyse Choltice za pozemek parc. č. 290
k.ú. Ledec ve vlastnictví soukromé osoby s doplatkem
ze strany soukromé osoby ve výši 2 300,- Kč a prodej
pozemku parc. č. 7/17 o výměře 98 m2 k.ú. Ledec ve
vlastnictví městyse Choltice za cenu ve výši 4 900 Kč
s úhradou režijních nákladů 10 700 Kč soukromé osobě.
Záležitost cesty v Ledci.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání
zastupitelstva. Starosta informoval o:
- Záležitost vjezdu do hasičské zbrojnice – máme
všechny posudky. Po vyhodnocení na jednání stavebního výboru 12.4.2019 bude jednáno
s dotčenými sousedy.
- Výběrové řízení na pozici účetní – od 1.4.2019 nastoupila nová účetní.
- Pořízení kalendáře A3 na rok 2020 s fotografiemi
Choltic – fotograf T. Kubelka pořídí v průběhu roku
fotografie Choltic, Ledce a Podhorek. Kalendář bude
sloužit k propagaci Choltic, ale i k prodeji zájemcům.
- Platební terminál pro úřad městyse – městys zvažuje zavedení možnosti na úřadě platit kartou.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 23/11 k.ú. Ledec o výměře 66 m2 ve
vlastnictví městyse Choltice za cenu ve výši 3 300 Kč
s úhradou režijních nákladů ve výši 6 800 Kč soukromé
osobě. Záležitost cesty v Ledci.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 23/12 k.ú. Ledec o výměře 36 m2 ve
vlastnictví městyse Choltice za cenu ve výši 1 800 Kč
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Ukliďme Česko! – neděle 14.4. od 9:00 do 12:00

Záměr převodu pozemků od Povodí Labe do majetku městyse – žádáme povodí Labe o převod pozemků vodního toku Struha v oboře.
- Program kulturních a sportovních akcí
Nejbližší naplánované akce: 12.4. – Noc Andersenem,
13.4. - Lukostřelecké závody v oboře, 30.4. - Staročeské
pálení čarodějnic, 11.5. – Festival dětských sborů, 18.5. –
Rybářské závody na Zrcadle pro děti, 24.5. – Noc kostelů,
1.6. – Dětský den na zámku, 7.6. – Řemesla na zámku,
15.6. – Festival chrámových sborů, 15.6. – Trilobitman,
6.7. – Vernisáž výstavy Němcová – Hellich.

-

Liga lesní moudrosti – kmen Trilobit, Základní a Mateřská
škola Choltice se sešly, aby naše okolí znovu zářilo čistotou. Bohužel nám počasí příliš nepřálo a sešlo se nás
pouze zhruba polovina z minulých let. Bylo to škoda,
protože přes krátký počáteční déšť se počasí umoudřilo
a sluníčko nás na zahradní slavnost příjemně hřálo. Přesto jsme dodrželi původní plán a prošli celé Choltice. Vydali jsme se také na spojovací silnice s okolními obcemi
a i tam jsme příkopy vyčistili.
Jen skupinka na nádraží si s množstvím nalezeného odpadu nevěděla rady. Ať se snažili, jak mohli, do cíle nedošli. Nezbývalo než naši trilobití úterní schůzku celého
kmene věnovat projektu Ukliďme Česko (která je primárně zaměřena na likvidaci černých skládek) a zmíněnou lokalitu podél nádraží vyčistit. Zjistili jsme však, že se
opravdu jedná o letitou černou skládku a za jedno odpoledne ji nelze zlikvidovat. Část jsme společnými silami
uklidili a zbytek necháme na další ročník.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod
různé.
Zastupitelstvo městyse Choltice deleguje Mgr. Tomáše
Bolka na valnou hromadu VAK Pardubice, a. s.
Městys je akcionářem VAK Pardubice, a.s. a každý rok je
třeba na VH delegovat zástupce městyse.
Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech
24. a 25. května 2019 v městysi Choltice v jediném volebním okrsku. Volební místnost bude opět knihovna
městyse Choltice. Volit se bude v pátek 24. 5. 2019 od
14:00 do 22:00 a v sobotu 25. 5. 2019 od 8:00 do 14:00.
Občané, kteří se chtějí voleb zúčastnit, ale ze zdravotních
důvodů se nemohou dostavit do volební místnosti, požádají na tel. 466 972 200 (podatelna úřadu) o návštěvu
členů volební komise s přenosnou urnou. Pro občany
v Ledci bude opět zajištěno hlasování v pátek 24. 5. 2019
od 17:00 do 18:00 na obecním úřadě v Ledci. O možnosti
využití voličského průkazu (chtějí volit, ale nebudou ve
dnech voleb v Cholticích) se občané mohou informovat
na naší matrice na tel. 463 034 934.

Moc děkujeme za ochotu pana Ladislava Boháče, který
ve chvílích svého odpočinku přispěl k rychlému svozu
celého sběru. Děkujeme také Vám všem, kteří jste se
nenechali trochou deště zastrašit a přišli jste pomoci
správné věci. Patří Vám velké Wašté!!!!!!, jak my
v Trilobitu říkáme těm, kteří mají naše uznání.

Dětské hřiště Pod Zámkem
Ve čtvrtek 11.4.2019 jsme předali nové dětské hřiště
našim dětem. Poslední terénní úpravy a úklid proběhl za
pomoci rodičů. Dětské hřiště se tak může stát příjemnou
mezistanicí před procházkou v Choltické oboře.

Za LLM – kmen Trilobit Markéta Wetzlerová a Radka
Zelenková

OKÉNKO DO KNIHOVNY
NOVÁ SLUŽBA – „Kniha z knihovny“
Knihovna Vám nově zprostředkuje nákup nových knih.
Čtenáři si mohou nově zakoupit kteroukoli knihu na trhu
online přes portál www.knihazknihovny.cz a následně si
ji vyzvednout v naší knihovně.
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Výhodou pro čtenáře je nákup knih za ceny s průměrnou
slevou 20 % a vždy s dopravou zdarma, protože knihovna poptávané tituly objedná společně s knihami do svého fondu.
Pro více informací kontaktujte knihovnu nebo navštivte
portál www.knihazknihovny.cz

POZVÁNKY NA AKCE KNIHOVNY
Velikonoční dílna - Velký pátek 19.4. od 14:00 do 17:00
v zasedací místnosti v budově úřadu
Podle mapy si skupinky 19 osadnických rodin hledaly
tábořiště různých indiánských kmenů v oboře a postupně
se od nich naučily jejich dovednosti, jako např. házení
šipek do kruhu, indiánské kostky, boj u kůlu, zapalování
ohně křesáním, indiánskou mluvu, malování totemu….
Před závěrečným bojem nejlepších pěti skupin jsme se
v kruhu oddali indiánským tancům – tzv. Pow wow. Příště se vydáme do příběhu nového, tak jak si účastníci
závěrem odhlasovali.
Za knihovnu Radka Zelenková

Přijďte si vyrobit velikonoční dekorace, vyzkoušet různé
techniky zdobení kraslic pro koledníky nebo připravit
velikonoční perníčky...
Můžete si také velikonoční dekorace zakoupit a přispět
tím na vznikající choltický projekt denního stacionáře
Další cesta z.s. Tyto výrobky vznikly při čtvrtečním tvoření v knihovně. Vybrané prostředky budou ve stacionáři
použity na nákup materiálu na tvoření.
Muzikoterapeutická pohádka – čtvrtek 25.4. od 18:00
v zasedací místnosti v budově úřadu
Další z cyklu Příběhů Měsíční duhy. Mgr. Markéta Havlová, speciální pedagog a muzikoterapeut Vás tentokrát
zve na pohádku Dračí mládě. Vstupné pro dítě 50,- Kč,
doprovod 20,- Kč.

ZÁMECKÁ SEZÓNA ZAHÁJENA
Zahájení sezóny 30. března proběhlo již tradičně
v karnevalovém duchu. Navštívilo nás 127 dětských
návštěvníků v maskách. Program obohatil svým vystoupením kouzelník Aleš Krejčí, který zapojil děti do kouzlení.

Genealogie - pátek 26.4. od 18:00 malý zámek čp. 5
Pokud začínáte pátrat po předcích a zajímá Vás obor
genealogie, navštivte přednášku Martiny Hlouškové
z MH Genealogie Pardubice. Vstupné 30,- Kč,
pro studenty zdarma.

Na závěr vytvořil všem dětem zvířátka z balonků. Všechny masky byly odměněny. Počasí přálo celý den. Akci
navštívilo 400 lidí.
Pozvánka na ČARODĚJNICE

Seminář Našel/la jsem EMOCE – pondělí 13.5. od 17:00
do 19:00 v zasedací místnosti v budově úřadu
Mgr. Andrea Limberská povede terapeutický sebezkušenostní seminář. Čeká nás:
• skupinová práce s emocemi zábavnou sebezkušenostní formou
• orientace v základních emocích
• rozpoznávání našeho emočního světa

Zveme Vás na akci „Pálení čarodějnic“, která se koná
30. 4. za zámkem od 17:00. Soutěže pro děti i dospělé,
šermířské vystoupení, tvořivé dílny.
Dětské sbory
11. května si nenechte ujít vystoupení dětských sborů
v zámecké kapli Sv. Romedia. Představí se sbory z celé
české republiky.

Zažili jsme v knihovně ….. Noc s Andersenem – 12.4.

Co se děje na zámku:

Vrcholem knihovní sezóny je u nás v Cholticích vždy Noc
s Andersenem. Téměř 80 dětí letos prožilo během večera
slavný příběh Karla Maye – Vinnetou.
Protože významným spolupořadatelem je kmen Trilobit a
jeho program je částečně spjat s životem indiánů, všichni
jsme se náležitě vyřádili.

•
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12. února se v parku a na zámku natáčel hudební klip
zpěváka Bohuše Matuše, ve kterém si hraběnku zahrála herečka Kateřina Brožová. Klip bude mít premiéru po Velikonocích.

•

Discgolf - levný sport pro každého

V průběhu března došlo ke kompletní výměně elektrických rozvodů v zámecké kapli, zároveň se instalovalo nové osvětlení. Přijďte se na tu krásu podívat.

Zpestření procházky parkem i sport světové úrovně.
Discgolf, který naleznete na bezmála sto místech po celé
České republice, je sport vycházející z klasického golfu,
hole a míčky v něm ale nahrazují létající disky. Navíc si jej
téměř všude zahrajete zadarmo. Nenáročný celoroční
sport pro všechny generace, který vyžaduje minimum
vybavení. I tak lze popsat discgolf, který se stal oblíbenou
volnočasovou atrakcí budovanou městy a obcemi po celé
České republice. Hřiště sice mají délku stovek metrů
i několika kilometrů, ale nevyžadují zásahy do krajiny
a v parcích ve skutečnosti zabírají jen pár metrů čtverečních pro výhoziště a koše. V začátcích si navíc vystačíte
i s obyčejným létajícím diskem za pár korun. Kovové koše
opatřené v horní části řetězy jsou asi nejvýraznějším
symbolem discgolfu. Ve hře slouží jednoho hřiště nejčastěji devět či osmnáct jamek. Na každé z nich je cílem
dostat disk z vyznačeného výhoziště pomocí co nejméně
hodů do určeného koše. Při velkém štěstí se můžete do
koše trefit rovnou prvním hodem, spíše vám ale každá
jamka několik pokusů zabere. U každého výhoziště proto
naleznete i označení paru, tedy počtu hodů, které by
nejvýše měly profesionálnímu hráči stačit na pokoření
jamky.

Kastelán Lukáš Rychtecký

Zpráva fotbalového oddílu TJ Slavoj Choltice
V soutěžním ročníku 2018-19 máme zapojeno celkem
pět družstev samostatných a v kategoriích dorost a starší
žáci hostují naši chlapci v Heřmanově Městci. Po podzimní části soutěže si družstva vedla takto:
A družstvo – hraje krajskou soutěž 1. B třídu. Sehrálo 13
utkání (6 – 0 - 7), skóre 21:22, získalo 16 bodů a po podzimu je na 8. místě ze 14 účastníků. Nejlepším střelcem
byl Mach Lukáš, který nastřílel 9 branek.
B družstvo – hraje okresní soutěž IV. třídu - Přeloučsko.
Sehrálo 14 utkání (7 – 0 - 7), skóre 33:24, získalo 21 bodů
a je na 7. místě z 15 účastníků. Nejvíce branek (8) nastřílel Chmelík Martin.
Dorost – hraje krajskou soutěž 1. A třídu. Soutěž má 10
účastníků. Sehrál 14 kol (8 – 0 - 6), skóre 50:41, získal 24
bodů a přezimoval na 4. místě. Za dorost nejlépe střílel
Bleha Filip (14 branek).
Starší žáci – hrají krajskou soutěž skupinu B. Sehráli 11
utkání (6 – 0 - 5), skóre 26:23 a s 18 body jsou na 6. místě z 12 účastníků. Nejlepším střelcem je Hejný Ondřej s 9
brankami.
Mladší žáci – hrají okresní soutěž – Přeloučsko. Soutěží 8
týmů a po devíti sehraných kolech (5 – 0 - 4), skóre 47:25
jsou žáci na 4. místě se 16 body. Nejlepší střelec Lukeš
Jan se trefil 17 krát.
Starší přípravka U 11 - hraje okresní soutěž s 11 účastníky. Po 10 kolech jsou na 1. místě (8 -1 - 1), skóre 71:24
a ziskem 25 bodů. Za družstvo se nejlépe trefoval Nešetřil Adam – 22 krát.

Kolébkou discgolfu jsou Spojené státy americké, kde byl
v 70. letech 20. století discgolf založen a kde zároveň
naleznete nejvíce hřišť. Z USA navíc pochází i velká část
profesionálních hráčů

Mladší přípravka – hraje okresní soutěž s 9 účastníky. Po
osmi kolech je na 8. místě (2 – 0 - 6), skóre 42:80 a zisk 6
bodů. Nejlepší střelec je Kříž Marek s 11 brankami.
To jsou výsledky našich fotbalistů po podzimní části,
patří jim za ně poděkování a hlavně velké díky všem trenérům a vedoucím, kteří svůj volný čas věnují svým svěřencům. Poděkování patří i rodičům mladých fotbalistů
a všem, co zajišťují dobré zázemí.
Za TJ Slavoj Václav Čermák

Discgolf se v naší vlasti uchytil jako dostupná volnočasová aktivita, za kterou se můžete zdarma vydat do městských parků. Minimálně dvě z celkem 100 hřišť naleznete
v každém z krajů, nejvíce je jich vybudovaných na Moravě, z měst pak se sedmi discgolfovými parky dominuje
Praha.
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vit a domluvit se s námi předem na společné hře - házet
chodíme ve slušném počtu pravidelně, rádi uvítáme nové
tváře.

Discgolf si můžete vyzkoušet v podstatě s jakýmkoli létajícím talířem, který najdete doma, případně je na některých hřištích (včetně toho choltického) možné si disky
vypůjčit. Pokud vás ale hra zaujme, jistě se dostanete
k výběru specializovaných disků. Ty nabízí několik internetových i kamenných obchodů, ve kterých vám poradí,
jaké disky jsou pro vaši úroveň nejlepší. Floppy Disk
Choltice spolupracuje s Ultimo.cz, což je internetový
i kamenný obchod a zároveň jeden ze tří největších pořadatelů turnajů v ČR.

V roce 2018 se na hřišti uskutečnily 2 turnaje, v roce
2019 máme v plánu uskutečnit 4-5 turnajů, z čehož jeden
hráči plně obsazený se uskutečnil 9.2., druhý také již
dopředu plně obsazený se uskuteční již 20.4. Na 29.6.
pak plánujeme letní turnaj kompletně v režii Floppy Disku a na 14.9. již 2. turnaj o pohár městyse Choltice při
příležitosti konání tradičních Burčákových slavností.
Ještě jednou velké díky městysi Choltice a panu starostovi Tomáši Bolkovi za realizaci discgolfového hřiště.

Především ale dávejte pozor na ostatní: své spoluhráče,
další návštěvníky parku či jejich zvířecí miláčky a majetek. Vždy je lépe počkat, až se vzdálí z dosahu, případně
– pokud na hřišti třeba odpočívají – je před výhozem
upozornit nebo požádat o krátké uvolnění plochy. Bezpečnost je vždy na prvním místě.

Na závěr přidáme discgolfový pozdrav - Ať to lítá, přátelé!
Tým Floppy Disk
Trilobitman – 15.6.
Po loňské úspěšné premiéře pro Vás opět připravujeme
závod v krátkém triatlonu – Trilobitman. Jsme zvědaví,
kdo z místních letos přijme tuto výzvu, překoná sám sebe
a zúčastní se. Půl kilometru plavání, dvacet čtyři kilometry na kole a čtyři kilometry běhu můžou absolvovat
jednotlivci i štafety.
Za LLM-kmen Trilobit Jiří Zelenka

Discgolf Choltice
Dne 14.7.2018 bylo slavnostně otevřeno hřiště v zámeckém parku. Za velké podpory městyse Choltice, Ultimo.cz, ateliéru Josef Dvořáček a společnosti OSV jej svépomocí ve svém volném čase vybudovali členové a přátelé nově vzniklého spolku Floppy Disk Choltice, z.s.
Od té doby nás můžete vidět na hřišti hrát, ale také jej
pro Vás udržovat a vylepšovat. V tomto směru patří naše
velké díky za spolupráci technické správě majetku v čele
s Pavlem Vančurou, zahradnici Lucii Koláčné a Lukáši
Rychteckému (u kterého se dají disky v rámci provozní
doby zámeckých prohlídkových okruhů zapůjčit).

Krásný den z Hospůdky na hřišti!
Sezóna 2019 se začíná krásně rozbíhat…
Hospůdka je otevřena denně od 17:00. V případě konání
akcí i dříve, dle konkrétní akce. Dále Vás zveme na tradiční středeční langoše, které smažíme od 17:00. Při
každé sportovní akci konané na hřišti můžete ochutnat
dobroty z grilu a udírny.
Těšíme se na vás
Josef Raba s kolektivem

Pokud Vás představení Discgolfu oslovilo, nebojte se nás
při hře v parku oslovit, rádi Vám nějaké disky půjčíme
a hru vysvětlíme. Můžete nás také sledovat na Facebooku (facebook.com/discgolf.choltice), kam pravidelně
přidáváme informace o aktuálním dění na hřišti nebo
o chystaných turnajích, případně nás touto formou oslo-7-

KALENDÁŘ AKCÍ 2019
19.4.

Velikonoční dílna v knihovně

25.4.

Muzikoterapeutická pohádka

26.4.

Přednáška z oboru GENEALOGIE

30.4.

Čarodějnice

11.5.

Festival Dětské sbory zpívají s choltickým vodníkem

13.5.

Seminář „Našel/la jsem EMOCE“

18.5.

Rybářské závody pro děti na Zrcadle

1.6.

Dětský den

DĚTSKÝ KARNEVAL V OBRAZE

5. – 7.6. Řemesla na zámku
15.6.

Festival chrámových a komorních sborů

15.6.

Trilobitman 2019 – závod v krátkém triatlonu

29.6.

Letní discgolfový turnaj

6.7.
24.8.
7.9.

Vernisáž výstavy „Hellich - Němcová“
Pivní slavnosti
Choltický deštník

14.9.

Burčákové slavnosti

14.9.

Discgolfový turnaj o pohár městyse

28.9.

Choltické podzimní slavnosti

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).
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