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Vážení spoluobčané,  

již třetím rokem po sobě nám kazí radost z přicházejícího jara věci a 

události dlouhá desetiletí nepředstavitelné a pro většinu z nás i těžko 

pochopitelné. Ke dvouleté covidové hysterii spojené s opakujícími se 

pandemickými opatřeními a omezeními, nezřídka doprovázenými 

chaotickými a nesrozumitelnými doporučeními celé řady různých 

„odborníků“, avšak bez snahy především upřednostnit praktickou 

léčbu pacientů v samém počátku nemoci, přibyla ve vzdálenosti 

pouhých několika set kilometrů východně od českých hranic válka na 

Ukrajině. Agresor je jasný, oběť rovněž a také dopady na náš 

každodenní život vyplývající jak z nečekaných nákladů spojených 

s uprchlickou vlnou, tak i z různých důvodů stále se zvyšujících 

základních životních potřeb. A tak se po dvouletém nepříliš úspěšném 

boji proti viru, který narušil nejen normální sociální vztahy a 

ekonomiku, ale zároveň i víru v lékaře, vědu, média i stát, nacházíme 

kvůli Putinově agresi opět ve výjimečné době.  

Přejme si, aby naše politická reprezentace, když žádá po svých 

občanech část životní úrovně, rovněž přehodnotila finanční 

hospodaření státu, ministerstev a dotační podporu řady nepotřebných 

a předražených projektů, často směřujících spřáteleným a pochybným 

firmám. Pokud k tomu co nejdříve přistoupí, můžeme věřit, že 

současné mimořádné a nepříliš nadějné časy skončí a vše se v dobré 

obrátí. 

      Ing. Jiří Kosel, starosta obce 

 

 

 

 



       USNESENÍ 

ze zasedání Rady obce Horní Ředice 12.1.2022 

 

Rada obce se seznámila:  

 

• S termínem zahájení prací akce „Oprava místní komunikace od 

č.p. 125 po č.p. 252“ – měsíc duben 

• S řešením námitky pana Petra Vavřiny k ŘSD týkající se odtoku 

dešťové vody z připravovaného přivaděče Časy – Holice do 

poldru Podhráz vydáním „Změny stavby před dokončením“.  

• S objednávkou přístřešku na kola pro ZŠ u firmy Ultom.  

 

Rada obce projednala: 

 

• Výsledek hospodaření za rok 2021. 

• Vypsání výběrového řízení „Vybavení kuchyně MŠ“ - zajistí 

firma Javůrek. 

• Postup administrace pro zapsání MŠ do rejstříkového soudu a 

obchodního rejstříku a přidělení IČ. 

• Seznam firem oslovených k realizaci opravy fasády kabin 

fotbalového areálu po provedené výměně oken a dveří. 

• Podání žádosti na SFDI na opravu chodníků od křižovatky u 

Dopravního značení a.s. směrem k Vysokému Chvojnu. Výše 

uznatelných nákladů činí 6, 926.992 Kč. 

• Možnost opravy místní komunikace (tzv. Farská) od č.p. 170 – 

Kotfaldovi východním směrem v rozsahu cca 800m2. 

• Podanou žádost obce k Pardubickému kraji z POV na opravu 

propustku polní cesty za lokalitou Kocour směrem k silnici I-35. 

• Bezplatnou likvidaci použitých pneumatik z osobních 

automobilů prostřednictvím firmy Eltma, která zajišťuje místa 

zpětného odběru v Dolních Ředicích – Pneuservis Jošt a 

v Holicích - SŠ automobilní Holice, Autorozvody s.r.o., 

Hradecká 873, Opravy karoserií Václav Poláček, 9.května 894. 

Tito odběratelé mají povinnost na základně smluvního vztahu 

s firmou Eltma bez ohledu, zda-li došlo či ne, ke koupi nových 

pneumatik použité pneumatiky bezplatně odebrat. 



• Nákup plastových zatravňovacích desek k úpravě pochůzných 

ploch na našem hřbitově. 

• Činnost obecní pracovní skupiny při likvidaci souší v obecním 

lese a údržbě obecní zeleně. 

• Postup obce při jednání s Krajským pozemkovým úřadem a 

MěÚ Holice - odbor stavební a ŽP s cílem aktualizovat 

projektovou dokumentaci pro následné vydání stavebního 

povolení k poldru „Kocour“.  

 

Rada obce schválila: 

• Stravovací paušál pro pracovníky obce 

 

 

USNESENÍ 

ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 9.3.2022 

 

 

Rada obce se seznámila: 

 

• S hospodařením obce za měsíce leden – únor a se zůstatky na 

bankovních účtech. 

• Se zprávou z kontroly hospodaření provedenou pracovnicemi 

Krajského úřadu v Pardubicích. 

• S informací Povodí Labe, s.p. týkající se realizace akce 

„Lukovna - Horní Ředice, rekonstrukce koryta v délce 11,7 

km“. Vítězným uchazečem se stala firma Rosseta s.r.o. se 

sídlem Slovenská republika, Těrchová. 

• S podáním žádosti FK Horní Ředice na opravu fasády kabin 

fotbalového areálu s využitím grantového programu 

Pardubického kraje. 

• S průběhem prací na opravu propustku polní cesty za lokalitou 

„Kocour“ k silnici I-35. 

• Se zahájením výkopových prací pro položení kabelů VO od č.p. 

189 směrem na „Kladno“. 

• S podporou ze strany obce k podaným projektům přes MAS 

Holicko  - FICHE 1 – podpora zemědělských podniků (Martin 

Vondrouš) 



                 FICHE 2 – podpora malých podniků (STAVEKO 

TRADE s.r.o.) 

                 FICHE 7 – podpora spolkového života (FK Horní 

Ředice) 

• S informací z jednání týkající se poldru „Kocour“ mezi obcí, 

Krajským pozemkovým úřadem a MěÚ Holice - odbor stavební 

a ŽP. 

• S aktualizací harmonogramu dostavby MŠ a přípravou 

konkursního řízení na ředitelku MŠ. 

• S oznámením o zahájení řízení o udělení souhlasu s akcí: 

„Výstavba společné stezky pro cyklisty a pěší Holice – Horní 

Ředice“. 

• Se zprávou dozorní rady Lesního družstva Vysoké Chvojno. 

• S informací z jednání na Krajském úřadě PK o připravovaném 

uspořádání silniční sítě mezi Pardubicemi a Holicemi 

v souvislosti se stavbou D 35 a obchvatem Sezemic. 

 

Rada obce projednala: 

 

• Podání žádosti FK Horní Ředice na pořízení obytného 

kontejneru s vybavením přes MAS Holicko – fiche7 „Podpora 

společenského života“ a finanční spoluúčast obce. 

• Pronájem místnosti podkroví OÚ za účelem zřízení 

kadeřnických služeb. 

• Nákup malotraktoru YTO SG 354C. 

• Záměr výstavby skladu Penny market u silnice I-35 v blízkosti 

křižovatky se silnicí III-3051. 

 

 

USNESENÍ 

ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 9.3.2022 

 

Rada obce schválila: 

• Na doporučení konkurzní komise na pracovní místo ředitelky 

MŠ Horní Ředice paní Petru Christin Shejbalovou. 

 

 



USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva obce dne 24.3.2022 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

 

• Závěrečný účet obce na rok 2022 

Příjmy: rozpočet schválený:  13 523 500 Kč 

   Rozpočet upravený:  21 690 162 Kč 

      Skutečnost:  25 023 467 Kč 

Výdaje: rozpočet schválený:  13 523 500 Kč 

   Rozpočet upravený:  32 441 955 Kč 

      Skutečnost:  29 971 235 Kč 

 

• Závěr z kontroly hospodaření obce provedené pracovnicemi 

Krajského úřadu v Pardubicích – bez závad. 

• Rozpočtové změny č. 1/2022. 

• Pronájem nebytových prostor v podkroví obecního domu za 

účelem zřízení kadeřnických služeb a nájemní smlouvou s pí. 

Marcelou Kasnarovou od 1.4.2022. 

• Předběžný záměr výstavby skladu Penny Market a souhlas se 

změnou územního plánu obce v textové části. 

 

Zastupitelstvo obce projednalo: 

 

• Investiční a neinvestiční akce v roce 2022: 

- Dostavbu a zprovoznění MŠ. 

- Opravu propustku na polní cestě za lokalitou „Kocour“ 

k silnici 1/35. 

- Opravu krytu místní komunikace od č.p. 125 k č.p. 252. 

- Opravu krytu místní komunikace u kostela (Farská). 

- Prodloužení veřejného osvětlení od č.p. 189 směrem na 

„Kladno“. 

- Úpravy pochůzných ploch na hřbitově. 

- Spolufinancování obce dvou žádostí podaných FK Horní 

Ředice. 

a)   podpora spolkového života přes MAS Holicko (pořízení 

obytného kontejneru) 



b)   Oprava fasády kabin fotbalového areálu s využitím 

grantu Pardubického kraje. 

 

 

Zastupitelstvo obce se seznámilo: 

 

• S podanými žádostmi obce o dotaci. 

a) K MMR ČR – oprava místních komunikací vedených dle 

pasportu pod čísly 20d, 21d (od ZŠ po hranici s Dolními 

Ředicemi). 

b) K SFDI ČR – oprava chodníků od Dopravního značení 

k Vysokému Chvojnu. 

• S informací poskytnutou Povodí Labe s.p. ohledně stavební 

činnosti týkající se realizace akce „Ředický potok, Lukovna – 

Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř. km 00-11,7“. 

     Termín zahájení duben 2022, termín dokončení 30.11.2023 
 

 

 

Plánované akce: 

08.04.2022 – 10.4.2022 -  Velikonoční jarmark s výstavou  

30.04.2022 – Hornoředické čarodějnice 

01.05.2022 -  Prvomájový cyklovýlet 

07.05.2022 -  Kurz sebeobrany KRAV MAGA 

08.05.2022 -  Ředický atleťák 

08.05.2022 -  Vítání občánků 

03.06.2022 -  Dětský den 

10.06.2022 -  Noc kostelů 

11.06.2022 -  Letní Hornoředické ochotnické divadlo 

14.06.2022 -  Pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenářského 

25.06.2022 -  Gulášožraní 



Jarní veršování ve škole 

 

JARO VSTÁVÁ 

Jaro! Jaro! Vstáváme! 

Na ptáčky se díváme. 

Kukačky kukají, 

Vlaštovky zpívají. 

Květiny vyrůstají 

Až se nám dech tají. 

Matěj H., Dan M., Pavel K. – 4. třída 

 

 

VELIKONOCE KLEPOU 

Kytičky už kvetou, 

Holky věnce pletou. 

Kuřátka se batolí, 

Klasy rostou na poli. 

Už barvíme vajíčka, 

která snesla slepička. 

Tom K., Ela B., Matěj B., Dan V., 

Adéla V., Tom Š. – 4. třída 

Po zimě, která byla opět značně 

poznamenána covidovou 

epidemií, dorazilo v plné síle 

jaro i k nám do školy. Výzdoba 

školy je plná barev, děti 

pozorují a prozkoumávají 

přírodu na vlastní kůži, panuje 

dobrá nálada, a to se odrazilo i 

v tvoření našich žáků. 

 

KRÁSNE JARO 

Jaro, jaro, jaříčko. 

Vykukuje sluníčko. 

Vykvétají kytičky. 

Hrávají si dětičky. 

Ledík, ledík, studený. 

S námi není na zemi. 

Sněženky a petrklíče 

Odmykají jarní klíče. 

Radek Č., Denys H., Jan M., Domča 

Ch., Vítek K. – 4. ročník 

 

JARO 

Přišlo k nám jaro, 

sluníčko vstalo, 

venku je teplíčko, 

svítí tam sluníčko. 

Ráno je rosa, 

ráda chodím b



JARNÍ NÁLADA 

Už je tu jaro,  

není toho málo,  

zelené barvičky 

nabarvily kytičky. 

Sluníčko hřeje, 

má pusa se směje 

začala zábava, 

zvedla se mi nálada. 

Pavlínka P., Fanda K. , Viki B. – 1., 2. 

třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARNÍ PARODIE 

Jaro už je děti tady. 

sníh se snáší ze zahrady, 

venku kvete zahrádka, 

bachyně má selátka. 

Vlaštovky už letí k nám, 

mikinu si sundávám. 

Rumcajs skočil ze skály, 

slunce září nad námi. 

 
Nikča V., Lucka B., Marek P., Matyáš 

K. – 5. třída 

 

JARNÍ 

Zvířátka jsou v lese, 

pomlázka se nese. 

Na zahrádce roste kvítí,  

sluníčko nám hezky svítí. 

Už rostou i petrklíče, 

děti přehazují míče. 

Venku je tak krásně, 

že skládáme básně. 

 
Eliška M., Nicol M., Alex V. – 5. třída 
 

 

 

 

 



A pokud ještě nemáte úsměv na tváři, zde je pár vtipných výroků našich 

dětí: 

• Mistr Jan Hus byl upálen ve čtvrtek 26. února 1612. 

• Paní učitelko, a přežil někdo období moru až do dneška? 

• Eliška Přemyslovna byla velitelkou husitů. 

• Jak se píše „DŽ“ ve slově džbán?...No, přeci G s háčkem… 

• Zvířecí rodinka je prasnice, prasák a prasátko. 

ZÁPIS 

• Ve čtvrtek 17. 3. jsme přivítali předškolní děti s jejich doprovodem při 

Zápisu nanečisto. Po dlouhé době se škola veřejnosti zcela otevřela a 

rodiče s dětmi si mohli prohlédnout celou budovu školy. Na děti 

čekaly milé paní učitelky, které je provedly úkoly k pohádce O 

Perníkové chaloupce. Všichni jsme si to moc užili a těšíme se další 

setkání při „opravdovém zápisu“. 

Tým ZŠ Horní Ředice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z činnosti TJ Sokol Horní Ředice 
Během zimy jsme stihli pár halových závodů – žáci ze cvičení 
Všestrannosti a atletiky se zúčastnili „Zimního krajského čtyřboje“ a 
také předškoláci vyrazili s Janou na soutěž v gymnastice do Pardubic.  
Nejčerstvější Sokolskou novinkou je znovuotevření hodiny Cvičení 
rodičů s dětmi do 3 let pod vedením Zuzky, které počtem nejmenších 
cvičenců překonalo veškerá očekávání.  

Venkovní Skate 
park u fotbalového 
hřiště je již plně 
osazen překážkami 
a volně k dispozici 
pro všechny 
scootery i 
„skejťáky“.  
Oddíl Atletiky, 
který jsme nově 
otevřeli v září, 

abychom podpořili aktivní a talentované děti se nyní již venku 
připravuje na atletickou sezónu, která nám začíná v květnu a již 
obsahuje seznam atletických a běžeckých závodů na které se 
chystáme.  
V sobotu 7.května se uskuteční kurz účinné sebeobrany Krav Maga. 
Kurz je určený pro žáky (od 9:30 a 10:30hod) tak i pro ženy (od 13hod). 
Je třeba se přihlásit předem. 
V neděli 8. května od 13:30 hod zveme děti i dospělé na Ředický 
atleťák, který se uskuteční na hřišti u rybníka. Závodit se bude ve 
čtyřech atletických disciplínách – skok do dáli, hod granátem, běh a 
sprint. Přijďte si vyzkoušet a zazávodit. Apelujeme i na rodiče, aby se 
nebáli a ukázali dětem, že sport je zábava.     
S jarní sezónou se nám všechna cvičení rozjela naplno a zdá se, že 
nikdo nám během „zimního spánku“ příliš nezlenivěl. Sluníčko nás láká 
a pokud to jde hned utíkáme cvičit ven na hřiště, atletický okruh, 
workout nebo třeba si zaběhat do volné přírody. 



Chcete se přidat?  Prostě přijďte na některou z cvičebních hodin ! 
Vybere si každý od jednoho roku až do sedmdesátky (a možná i 

více 😉 ) 
V září vás rádi uvidíme na Sportovním odpoledni a v říjnu chystáme 
Hornoředickou desítku, která bude nově pro ty, kteří mají rádi 
rekreační běh, tedy ideální příležitostí, jak si pročistit hlavu a 
proběhnout se Horními Ředicemi. Tento běh také bude zařazen do 
nově vzniklého „Běžeckého poháru D35“. Je součástí pěti běhů a první 
z nich začíná již 30.4.2022 – Vysocký krosový půlmaraton, poté bude 
následovat Hradubický běh 14.5.2022, dalším je právě zmíněná 
Hornoředická desítka 8.10.2022, 23.10.2022 se koná běh Okolo 
Hlubáku a nakonec 12.11.2022 celý pohár zakončí Sršský kros. Je to 
zajímavá výzva pro všechny z vás, kteří rádi běháte. 

   
 Za TJ Sokol Horní Ředice 
 David Kunát 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  FK HORNÍ ŘEDICE 

 
 
Vážení spoluobčané a příznivci našeho fotbalového klubu, 
 

tímto příspěvkem v Hornoředickém občasníku vám přiblížíme 
dosavadní činnost našeho fotbalového klubu za první čtvrtletí 
letošního roku. 
     Nejprve vás seznámíme s mimo sportovními událostmi během 
zimního spánku, kdy jsme nezaháleli a ve spolupráci se zástupci 
naší obce pokračovali na postupném zvelebování zdejšího zázemí 
sportovního areálu s fotbalovým hřištěm. Po výměně oken a 
vstupních dveří kabin došlo k opravám a rekonstrukcím všech 
vnitřních prostor. Konkrétně k zednickým opravám, malbám, 
pokládkám podlahové krytiny a k výměně již nevyhovujícího 
zařízení. Zároveň došlo k výměně starých, pevně zabetonovaných 
ocelových branek, které byly vyměněny za nové moderní hliníkové 
branky, které jsou mobilní a lze je v případě potřeby při údržbě 
trávníku z hrací plochy přemístit. Za výrazného přispění naší obce 
jsou před námi naplánovány další opravy a rekonstrukce, kdy 
jednou z nich bude oprava fasády kabin a montáž mříží do oken. 
Další plánovanou akcí je zřízení zázemí pro činnost klubu formou 
zakoupení obytného kontejneru s umístěním na obecním 
pozemku zdejšího areálu. Touto cestou chceme poděkovat všem, 
kteří se na postupném zvelebování ve svém volném čase podílejí.   
     K samotné sportovní činnosti klubu lze uvést, že během 
zimního spánku nezaháleli ani naši členové. Družstva mládeže se 
pravidelně scházela při trénincích v nové školní tělocvičně 
v Dolních Ředicích. Zúčastnila se i několika halových turnajů. 
Také naše Béčko mužů se pravidelně scházelo na venkovním 
hřišti s umělým povrchem v Dolních Ředicích. Áčko mužů od 
počátku ledna začalo trénovat s využitím tartanové atletické dráhy 
u nás v obci v areálu na Blance. Mimo to si pronajímalo hřiště 
s umělým travnatým povrchem v Pardubicích. Herní praxi pak 
nabíralo během sedmi přátelských utkání, která se hrála převážně 



v Hradci Králové, taktéž na pronajatých hřištích s umělým 
travnatým povrchem. Za poskytnuté podmínky pro činnost všech 
našich družstev děkujeme jak naší obci, tak i obci Dolní Ředice. 
Již od druhé poloviny března se naše družstva začínají scházet 
k tréninkům na zdejším fotbalovém hřišti. Mládežnická družstva a 
Béčko mužů pak začnou svá mistrovská utkání hrát o víkendu 9. 
– 10. dubna. Áčko mužů již svá jarní mistrovská utkání 
odstartovala o uplynulé neděli na domácím hřišti, kdy navázalo na 
úspěšný podzim v krajském přeboru výhrou nad Prosečí 4:0, nad 
Luží 3:0 a domácí remízou s Rohovládovou Bělou a stále je 
v tabulce na 1. místě s osmibodovým náskokem. Pevně věříme, 
že sportování v našem klubu bude všechny naše členy, zejména 
těch z řad dětí a mládeže bavit i budoucnu, jako tomu bylo 
doposud. V případě, že by kdokoliv z rodičů z naší obce či okolí 
chtěl svou ratolest přivést ke sportování do našeho klubu, tak nás 
lze kontaktovat na:  
 
https://www.facebook.com/fkhorniredice/  
fkhorniredice@seznam.cz 
tel. č.: 731 519 453 
popř. zjistit bližší informace na:  
http://www.horniredice.estranky.cz      
 
 
Za FK HORNÍ ŘEDICE z.s.  
členové Výkonného výboru a  
Revizní komise 
 
 

Rozpis dalších mistrovských utkání pro jaro 2022 – muži „A“: 
 
- Neděle 10. 4. 2022 15:30 h, Holice – FK Horní Ředice (hř. 
Holice)  
- Neděle 17. 4. 2022 16:00 h, Lanškroun – FK Horní Ředice 
(hř. Lanškroun)  
- Neděle 24. 4. 2022 16:00 h, FK Horní Ředice - Svitavy 
- Sobota 30. 4. 2022 16:00 h, Třemošnice – FK Horní Ředice 
(hř. Třemošnice)  

mailto:fkhorniredice@seznam.cz
http://www.horniredice.estranky.cz/


- Neděle 8. 5. 2022 16:30 h, FK Horní Ředice – MFK Chrudim 
B  
- Sobota 14. 5. 2022 16:30 h, Moravany – FK Horní Ředice (hř. 
Moravany)  
- Sobota 21. 5. 2022 17:00 h, FK Horní Ředice – Moravská 
Třebová 
- Neděle 29. 5. 2022 17:00 h, Heřmanův Městec – FK Horní 
Ředice (hř. H. Městec)  
- Neděle 5. 6. 2022 17:00 h, FK Horní Ředice - Litomyšl 
- Neděle 12. 6. 2022 17:00 h, Pardubičky – FK Horní Ředice 
(hř. Pardubičky)  
- Sobota 18. 6. 2022 17:00 h, FK Horní Ředice – Česká 
Třebová 
 

přejí Členové výboru FK Horní Ředice z.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



                     Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH 
                    HASIČŮ  

 
 
DĚTI: 

➢ 12. 2. 2022 se konalo v Ostřetíně plnění odznaků odborností - 
pro Covidovou situaci mohlo plnit odznak pouze 10 dětí. Z 
našeho SDH na zkoušky jelo 8 dětí, protože dvě nám v průběhu 
onemocněly. Všech 8 zúčastněných zkoušky splnilo. Kolektiv si 
přivezl 1 odznak kronikáře, 1 preventisty juniora, 3 preventisty, 
2 strojníka a 1 cvičitele.  

 
➢ 2. 2. 2022 byly odevzdány obrázky a prezentace (na téma Živelné 

katastrofy, náročný úkol pro hasiče) do celorepublikové soutěže 
POODM - požární ochrana očima dětí a mládeže - netrpělivě 
čekáme na vyhodnocení. 
 

➢ 25. - 26. 3. proběhlo školení vedoucích mládeže na Horním 
Jelení. 

➢ 2. 4. závody pro přípravky - Kostěnice „Kostěnické hrátky 
s hasičátky“ 

➢ 2. 4. Akce „Ukliďme Česko“ 

 
 

 
PLÁNOVANÉ AKCE: 
 

➢ 10. 4. závody - Rokytno 
➢ 24. 4. závody - Břehy u Přelouče 
➢ 29. 4. závody 60m s překážkami - Choceň  
➢ 7. 5. závody - Dříteč 
➢ 8. 5. závody 60 m s překážkami - Skuteč 
➢ 14. - 15. 5. závody okresního kola - Holice 
➢ 28. 5. závody - Komárov 
➢ 25. 6. závody - Kostěnice 



 
DOSPĚLÍ: 
 

➢ 25. 12. 2021 proběhl tradiční výšlap na kopec Hořánek. Akce se 
vydařila, i přes mrazivé počasí byla účast hojná. Na vrcholku 
kopce se občané z Horních Ředic, Komárova a Dašic ohřáli u 
ohýnku, na kterém si opekli buřty. 

➢ 28. 1., 4. 2., 18. 2. a 18. 3. 2022 proběhlo pravidelné školení 
členů SDH. 

➢ 29. 1. 2022 kvůli narůstající Covidové situaci a opatření vlády byl 
zrušen Hasičský ples - budeme se tedy na příznivce tance těšit 
18. 6. 2022 v Hostinci U Červinků na pouťové zábavě s 
tombolou. 

➢ 11. 2. 2022 proběhlo v Chotči pravidelné školení na motorové 
pily. 

➢ 6. 3. 2022 byl odvezen materiál z humanitární sbírky pro 
Ukrajinu do centrálního skladu v České Třebové. 

➢ 20. 3. 2022 výjezd jednotky na vznícení polního porostu. 
➢ 26. 3. 2022 byl proveden sběr starého železa - děkujeme všem 

občanům za věnované staré železo. 
 
PLÁNOVANÉ AKCE: 
 

➢ 8. 4. 2022 školení zdravovědy v Chotči 
➢ 30. 4. 2022 pálení Čarodějnic 
➢ 18. 6. Pouťová zábava s tombolou v Hostinci U Červinků 

 
Za SDH Horní Ředice    

Martina Brandýská 
 
 
 
 
 
 



 

Divadelní představení 

Hornoředické ochotnické divadlo bylo opět na jevišti! Divadelní 

představení se uskutečnila od 12. do 26. března 2022 v sále Hostince U 

Červinků. Jednalo se dloooooouho připravovanou hru Petra Tomšů – 

„Obecně prospěšná strašidla“. Zkoušet jsme začali již v listopadu 2019, 

bohužel premiéra z března 2020 musela být odložena až na březen 2022. 

Doba „Covidová“ nám divadelníkům vůbec nepřála a nemohli jsme se ani 

scházet na zkoušky. My se ale nevzdali a od listopadu 2021 se již 

pravidelně scházeli. Všichni jsme dělali maximum proto, abychom vám 

mohli konečně představit milou a vtipnou divadelní hru s nadpřirozenými 

bytostmi. Věříme, že jste se při představení bavili minimálně tak, jako my 

při zkouškách a byl to pro vás dosud nevídaný a příjemný zážitek.  A 

protože by se vám do března 2023 po nás jistě stýskalo, tak pro vás 

připravujeme překvapení na 11. června ve Společenském centru Blanka. 

Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na viděnou v červnu 2022.  

                                                               Za ochotnický soubor bílá paní Perchta. 

Jako účastník premiérového představení jsem usedla na své místo 

v Hostinci u Červinků a napjatě čekala, až se opona roztáhne. Jsem 

pravidelným návštěvníkem Hornoředického ochotnického divadla, a tak 

jsem byla zvědavá, čím mě tentokrát překvapí. A zklamaná jsem nebyla. A 

myslím, že nebyl zklamaný nikdo, kdo představení shlédl. Naučit se hru 

s takovým množstvím textu nemohlo být vůbec snadné a některé herecké 

výkony byly opravdu neuvěřitelné. Ráda bych vypíchla výkon hereckého 

borce Jirky Horáka, který byl vynikající jak v roli právníka, policisty, tak i 

lotra, který chtěl umlčet strašidla spolu se statečným bojovníkem 

„Rokym“(Pavel Sláma). 

Líbily se mi i jemné vtipné vsuvky, které s lehkostí narážely na publikum a 

situaci, které se v sále momentálně nacházeli. Milí divadelníci, díky. Bylo 

hezké vyjít zase do té naší venkovské společnosti.                          

                                                                                                                          Zuzana B. 



 

 

 

 

 

 

V letošním roce připravuje kulturní komise Rady obce spolu se Základní 

školou Horní Ředice akci Velikonoce v Horních Ředicích. Součástí 

události budou velikonoční jarmark, velikonoční stezka a výstava. Akce 

se uskuteční v pátek 8. dubna od 15.00 hodin 

Velikonoční jarmark se uskuteční u Obecního úřadu v Horních Ředicích 

v pátek 8. 4. 2022 od 15:00 do 17:00 hodin. Přijďte si zakoupit a 

pokochat se dekoracemi s jarní tématikou, které vyrobily děti a paní 

učitelky ze školy.  

Máte rádi procházky? V tom případě můžete vyrazit na Velikonoční 

stezku. Na všechny děti a jejich doprovod čekají zábavné úkoly a 

možná i nějaké malé překvapení. Výchozím bodem bude budova 

Základní školy Horní Ředice, kde obdržíte všechny potřebné informace 

a na konci si můžete udělat radost zakoupením nějaké drobnosti, 

neboť dojdete až na jarmark. Začínáme v 15:00 hodin. Poslední 

návštěvníci budou na stezku vpuštěni v 16:30. Těšíme se! 

Velikonoční výstava bude umístěna v sále Obecního domu v pátek od 

15:00 do 17:00, dále pak budete mít možnost výstavu shlédnout při 

odpolední procházce v sobotu i v neděli v čase od 14:00 do 16:00. 

Tématem výstavy jsou Tradiční české Velikonoce. Výstava je otevřená 

pro všechny, kdo mají chuť se s něčím velikonočním pochlubit. Pokud 



vyrábíte kraslice a jiné dekorace, pletete pomlázky nebo jenom pečete 

beránka, tak neváhejte a své výrobky doneste do 8. 4. 2022 na obecní 

úřad. Výstava potrvá do neděle 10. 4. 2022. Vaše exponáty nezničíme a 

po výstavě je vrátíme. Za vaši pomoc Vám předem děkujeme. 

     Kulturní komise a ZŠ Horní Ředice 

 

 

 

Ukliďme Česko – Ukliďme Horní Ředice 

Po krátké odmlce jsme se opět sešli v sobotu 2. dubna při této úklidové 

akci, a i přes nepřízeň počasí se nám podařilo v hojném počtu, skoro 

padesáti velkých i malých dobrovolníků, uklidit převážnou část naší 

obce. A šlo nám to všem pěkně od ruky. Popoháněl nás studený vítr a 

také pozvání na opékání špekáčků u Hasičské zbrojnice, kde nám 

poskytli zázemí a občerstvení dobrovolní hasiči v čele se samotným 

velitelem Lubošem. 

Pokaždé si uvědomím kolik nepořádku nadělají lidé, kteří se vysmrkají a 

svůj posmrkaný kapesník nehodí do koše, ale strčí ho pěkně do křoví 

nebo, kde končí každá vykouřená cigareta… Chápu, že zamyslet se nad 

svým jednáním je nejen v těchto případech asi velmi těžké,… ale je to 

jen drobnost, která by mohla změnit vzhled nejen naší obce. 

       Zuzana Bolehovská 

 

 

 



1. Hornoředické Gulášožraní, aneb o kolečko chlastu 

Dne 25.6.2022 se v areálu Blanka uskuteční soutěž ve vaření guláše 

v kotlíku na ohni. Je na každém soutěžním týmu, jaké zvolí suroviny a 

koření, můžeme tedy očekávat deset různých originálních chutí.  O vaši 

přízeň, se bude ucházet 10 čtyř členných týmů, které budou soutěžit o 

věcné ceny. Nejlepší tým si s sebou odveze kolečko plné alkoholu. Rádi 

přivítáme širokou veřejnost, protože o nejlepším guláši rozhodnou 

právě lidé, kteří si degustační ochutnávku zakoupí.  

V rámci odpoledne, vystoupí od 15:00 „Dechovka Kulturního domu 

Holice“, vaše ratolesti se mohou těšit na skákací hrad a NERF bitvu, 

která je mezi dětmi velmi oblíbená. Celý den vám zpestří příjemnou 

muzikou DJ Pavel Sláma.  

Veškerý výtěžek z občerstvení a degustačního menu bude věnován 

našim malým fotbalistům k jejich dalšímu rozvoji. 

Areál bude pro veřejnost otevřen ve 12:00 a první degustace začnou 

od 14:00. 

Přijďte strávit s rodinou, příjemné odpoledne a vyberte ten nejlepší 

guláš široko daleko!  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SP O L E Č E N S K Á  K R O N I K A 

Narodili se:                                                  

Václav Skoumal   

36                                                                                                           

Eva Janečková 289 

Marietta Böhmová 105 

 

Přistěhovali se:                                         

Sára Baláková 280 

Vratislav Šumpík                                                                                        209 

Veronika Bartoníčková                                                                                209 

Jaromír Lohniský                                                                                         157 

Anna Lohniská                                                                                            157 

Jan Lohniský                                                                                                157 

 

Odstěhovali se: 

Zuzana Macková 296 

Tobiáš Čížek 296 

 

Opustili nás: 

Jaroslav  Kopa   54 

Marie Vendlíková 120 

 

 

 

 

  

K 31. březnu 2022 žije v naší obci 1067 obyvatel.    

 


