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Vážení spoluobčané,  

snímek z úvodní strany dává naději, že za nedlouho se v naší obci 

dočkáme významné změny v řešení dopravní situace. Před čtyřmi týdny 

13. června byl totiž položen za účasti generálního ředitele ŘSD ČR Radka 

Mátla, několika poslanců a vedení zhotovitelské firmy Strabag, a.s. 

základní kámen při příležitosti zahájení stavby přivaděče 1-36 Časy – 

Holice navazující na dálnici D35. Jedná se o úsek v délce pouhých 3400 

metrů, ale z hlediska historického vnímání se jedná pro nás o 

mimořádnou událost, která zajistí nejen odklon tranzitní dopravy mimo 

Horní Ředice a s tím související celkové zklidnění dopravy v obytné 

zástavbě, ale zároveň umožní obci její další všestranný rozvoj vyplývající 

ze schválené územně plánovací dokumentace. 

Dnes již víme, že povolovací řízení stavby přivaděče nám přineslo díky 

prozíravosti obecního zastupitelstva v předchozím období spočívající ve 

schválení pozemkových úprav a společných zařízení a přípravě 

projektové dokumentace polních cest až do fáze stavebního povolení, 

vybudování několika kilometrů zpevněných převážně asfaltových 

polních cest v hodnotě více než 35 milionů Kč. Tyto dnes neplní pouze 

funkci dopravní, ale staly se i oblíbeným cílem pro různé volnočasové 

aktivity.  

Přejme firmě Strabag, aby dílo v hodnotě 240 mil. Kč předala 

v plánovaném termínu (12/2023) bez závad a nedostatků a nám všem 

klidné a bezproblémové léto.  

      Ing. Jiří Kosel, starosta obce 

 

 



 

       USNESENÍ 

ze zasedání Rady obce Horní Ředice 11.5.2022 

 

 

Rada obce se seznámila:  

 

• S průběhem prací výstavby MŠ včetně financování. 

• S ukončením stavby „Oprava krytu místní komunikace od č.p. 

125 k č.p. 252“, cena díla činila 1,635. 920,- Kč (dotace od 

MMR – 1,371. 683,- Kč). 

• S provedením opravy povrchu včetně položení asfaltové živice 

místní komunikace naproti kostelu (tzv. Farská). Hodnotu díla 

firma Chládek a Tintěra a.s. vyčíslila na 735.580,- Kč.  

• S převzetím dokončené úpravy propustku polní cesty za 

„Kocourem“ k silnici 1/35. Obec uhradila firmě Štross – 

protlaky s.r.o. 238.000,- Kč s využitím 100.000,- Kč dotace od 

Pardubického kraje.  

• S ukončenou instalací krytého přístřešku na kola firmou Ultom 

v zahradě základní školy za 53. 290 Kč.  

• S provedením zemních prací na rozšíření veřejného osvětlení 

od č.p. 189 přes mostní konstrukci Ředičky na „Kladno“ včetně 

dvou stožárů VO.  

• S přípravou plochy pro obytný kontejner vedle tribuny 

fotbalového hřiště, s vybudováním betonových patek a 

přilehlého chodníku.  Cena obytného kontejneru od firmy STG 

trade, s.r.o. ve výši 292.699,- Kč bude ponížena o 80% dotaci, 

kterou FK Horní Ředice obdrží od MAS Holicko v rámci 

podpory společenského života. 

• Se zakoupením plastových šindelů na renovaci přístřešku 

cisterny vody na místním hřbitově a s pokračujícími úpravami 

hřbitovních uliček dalším osazováním zatravňovacích desek.  

• S posunutím termínu zahájení rekonstrukce koryta Ředičky. 

Prováděcí slovenská firma ROSSETA doposud nesplnila 

podmínky povolovacího řízení.  

 



 

Rada obce projednala: 

 

• Nabídku internetových služeb předloženou firmou 

Starnet. 

• Vypsání výběrového řízení na opravu místní komunikace 

od základní školy po hranici s Dolními Ředicemi. 

(oslovené firmy KVIS Pardubice, Chládek a Tintěra a.s. 

Pardubice, HOLD silniční stavby Slatiňany). 

• Podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2022. 

 

 

 

 

USNESENÍ 

ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 8.6.2022 

 

 

Rada obce se seznámila: 

 

• S aktuálním stavem hospodaření obce a finančních prostředků u 

ČS a.s. a ČNB. 

• S pokračujícími pracemi stavby mateřské školy. Dokončeny 

jsou sociální zařízení a vybavení kuchyně, položen koberec a 

marmoleum v herní místnosti, zahájeny byly úpravy venkovních 

ploch, objednán nábytek od firmy Makra didakta s.r.o. a 

interaktivní tabule. 

• S informací od Povodí Labe, s.p. o možnosti zahájení veškerých 

prací na rekonstrukci Ředičky, neboť byly konečně splněny 

přípravné práce pro vstup do koryta. 

• Se zněním dopisu z MMR ohledně národních dotačních 

programů. Na 3800 došlých žádostí o dotace s požadovaným 

finančním objemem 12 mld. korun je v rozpočtu ministerstva 

připravena částka pouze 2,1 mld korun. Podpořen bude jen 

zlomek žádostí. 

• S dodáním a usazením obytného kontejneru vedle tribuny 

fotbalového hřiště. 



• Se sdělením vodoprávního úřadu ohledně udržovacích prací 

hlavního odvodňovacího zařízení v katastrálním území Horní 

Ředice (jedná se o vodoteč od silnice 1/35 ústící do Hlubokého 

potoka). Proběhnout mají od října 2022 do února 2023. 

• Se souhlasným rozhodnutím Městského úřadu Holice na akci 

„Výstavba společné stezky pro cyklisty a pěší Holice – Horní 

Ředice“. Účastníkem řízení je Dobrovolný svazek obcí Holicka, 

který zajistí financování a vlastní realizaci této veřejně 

prospěšné stavby o celkové délce 2412 m.  

• S instalací dvou informačních tabulí na budově bývalé hasičské 

zbrojnice. 

• S pořadem jednání řádné valné hromady VaK, a.s. Pardubice 

dne 16.6.2022 a valné hromady Lesního družstva Vysoké 

Chvojno dne 23.6.2022. 

 

 

Rada obce schválila: 

 

• Odměnu ředitelce základní školy. 

 

 

 

 

USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva obce dne 23.6.2022 

 

 

Zastupitelstvo obce se seznámilo: 

 

• S hospodařením obce za měsíce leden – květen. 

• S realizací investičních a neinvestičních akcí v letošním roce. 

 

 

 

 

 

 



 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

 

• Přistoupení naší obce k Memorandu o přátelství týkající se 

humanitního plánování sociálních služeb na území Holicka. 

V souvislosti s ním se účastníci Memoranda kromě jiného 

zavazují spolupracovat a koordinovat své činnosti při 

zajišťování potřeb obyvatel ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností Holice v oblasti sociálních služeb a 

navazujících aktivit. 

• Rozpočtové změny č. 2/2022. 

• Usneslo se neuplatnit předkupní právo při prodeji chaty ev. č. 

36, p.č. 395/2 na pozemku Lesního družstva Vysoké Chvojno, 

k.ú. Štěpánovsko. 

 

 
 

 

 

Plánované akce: 

22.07.2022 – Staré pecky a fláky 

20.08.2022 – Staré pecky a fláky 

03.09.2022 – Sportovní odpoledne  

04.09.2022 – Den pro dříve narozené 

30.09.2022 – Posvícenská zábava 

01.10.2022 -  Střelby ze vzduchovky 

08.10.2022 -  Hornoředická desítka 

 

 



Možná bude všechno jinak… 
 
Kulturní komise Obce Horní Ředice již spoustu let pořádá pro občany 
nespočet kulturních akcí. Některé z nich už mají opravdu dlouhou 
tradici, některé vznikly, ale brzy se po nich slehla zem. Mnohé vznikly 
před nedávnem a našly si své místo v kalendáři pro každý rok. Bylo a 
stále ještě je dobrým zvykem, že se členové kulturní komise domlouvají 
s dobrovolníky z naší obce a ti se s chutí zapojují do obecního dění. 
Jen na přípravu a průběh dětského dne je potřeba bezmála 37 
dobrovolníků, kteří se starají o to, aby byl bazárek plný hezkých věcí, 
hřiště plné soutěžních disciplín a v občerstvení byl vždy někdo, kdo 
vám s úsměvem prodá párek v rohlíku nebo natočí studené pivo.  
Každý rok se pro vás, ředické občany, pořádá kolem 28 akcí mezi které 
například patří pálení čarodějnic, Vítání občánků, Noc kostelů, 
Sportovní odpoledne, Staré pecky a fláky, hasičské závody, Masopust, 
plesy,...  
Velká většina kulturního programu v obci je ve spolupráci s místními 
spolky a základní školou nebo je spolky pořádají samy. Každá akce je 
připravována pečlivě a často i několik dní dopředu, aby vše bylo tak, jak 
má být. Největší odměnou pro pořádající je právě vaše účast na 
zmiňovaných akcích. Pravdou ovšem je, že kulturních možností je 
v dnešní době v širokém okolí nespočet a vybrat si jednu z nich je 
někdy velmi těžké. Často volíme podle svých zájmů a priorit. Místní 
„srdcaři“ jsou věrnými návštěvníky a podporovateli našich aktivit, a 
vždy přijdou. Je to přeci kousek tam i zpátky domů. Potkáte zde také 
své sousedy a možná i ty, které jste dlouho neviděli. Svojí přítomností 
můžete pomoci vytvořit hezkou atmosféru, posílit mezilidské vztahy a 
podpořit kulturní život v naší obci.  
Uvědomuji si, že se obyvatelé v Horních Ředicích mění, odcházejí, 
vracejí se zpět nebo k nám přicházejí lidé úplně noví. Také se 
proměňuje doba, v níž žijeme. Nejen kvůli těmto důvodům se 
postupně odcizujeme a ztrácí se kouzlo vesnické pospolitosti, postupně 
začínáme trávit náš čas uzavřeni na zahradách u grilu, se sousedy od 
vedle nebo, abychom měli pocit, že jsme “vypadli“ z domu, jedeme na 
výlet někam daleko. Pomalu to ale vypadá, že díky těmto změnám 



skončí kulturní život v obci. Díky tomu, že se vzájemně už neznáme, 
odcizujeme, začíná ubývat ochoty podpořit či vypomoci na uvedených 
akcích. Někteří z vás možná ani netuší, že by naše obec uvítala 
dobrovolníky, jenž by nám pomohli udržet „kultůru“ v obci. Pokud 
byste se k nám rádi přidali, není podmínkou být v kulturní komisi ani 
nikde jinde, jen o sobě můžete dát vědět třeba na Obecním úřadě nebo 
zaslat mail se svým kontaktem na sebe.  
Ti, kteří si hezké časy kulturního vyžití před mnoha lety vybudovali a 
jsou na to právem pyšní jsou zklamaní, že „mladí“ lidé nemají zájem při 
těchto akcích pomáhat. Rádi vás však mezi sebe přijmou a podpoří, aby 
nezaniklo to, co tak pečlivě a s nadšením za ty roky pro ostatní 
připravovali. 
Stejné je to přeci i v místních spolcích. Například ti, co dnes cvičí 
v sokole s dětmi, většinou vedou cvičení právě kvůli svým dětem a 
s nimi i cvičení dál rozvíjejí, když děti odrostou, předává se štafeta dál… 
Mnozí se ke cvičení vrací a cvičí nejen pro ostatní, ale i kvůli sobě, aby 
si zlepšili svoji fyzickou kondici nebo si udrželi lepší zdraví. Některá 
cvičení na nějakou dobu utichnou anebo se objeví cvičení nová, 
modernější.  
Je třeba udržet a podpořit všechny, kteří mají chuť se dění v naší obci 
účastnit, a to i za cenu občasných inovací a nového pojetí uspořádání 
kulturních akcí právě proto, že se lidé i naše okolí pomalu mění. 
A tak by to mělo být. Ale možná bude do budoucna všechno jinak. 
 
       Zuzana Bolehovská 

 
 
 
 
 
 
 
 



ZŠ Horní Ředice 

Vážení přátelé hornoředické školy, 

další školní rok se nachýlil ke svému konci, výsledky letošní píle našich 

žáků jsou uzavřeny a zasloužený odpočinek klepe na dveře. Letní 

prázdniny, vítejte! 

Celý rok paní učitelky pilně předávaly znalosti, dovednosti a 

kompetence svým žáčkům, každodenně výchovně působily, 

usměrňovaly, řešily… A jak to tak bývá, někdy byly úspěšné, jindy o 

něco méně. Ale ať je to tak nebo tak, svoji práci stále dělají s láskou, 

trpělivostí, poctivostí a neutuchající chutí a za to je třeba jim děkovat. 

Poděkování patří i ostatním zaměstnankyním školy, které se o nás 

hezky starají a všem, kteří škole pomáhají, byť jen drobným skutkem.   

I letošní školní rok byl doprovázen covidovými trampotami, opět jsme 

na vlastní kůži pocítili řadu omezení a opatření, ale naštěstí nedošlo k 

celkovému uzavření a škola dále tepala svým životem. V únoru jsme se 

oficiálně naposledy „pošťourali v nosech“ a od té doby se nám zase o 

trochu lépe dýchalo. Tempo jarních školních dnů nabralo ještě větších 

obrátek, výuka frčela, akce střídala akci a o některých z nich jsme 

sepsali pár následujících řádků.  

„Pasování na čtenáře“ 

Velkým dnem pro naše prvňáčky byla již tradiční slavnostní akce 

Pasování na čtenáře, kdy se z nich stávají  opravdoví čtenáři! Za 

přítomnosti krále a královny Písmenkového království přednášely děti 

svým rodičům básničky s pohádkovou tématikou. A že zvládají čtení a 

rozpoznávají písmenka, předvedly na pohádce „O perníkové chaloupce“. 

Průběh slavnostního odpoledne podtrhlo ještě pohádkové vystoupení dětí 

z dramatického kroužku pod vedením paní učitelky Morávkové. 

Následným pokleknutím před krále a svým podpisem prvňáčci potvrdili, že 

se stanou poctivými čtenáři a o knížky se budou hezky starat.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Přijela pouť“ 

Svátek dětí jsme oslavili 

pouťově. Na školní zahradě se 

od rána sportovalo a dovádělo. 

Na děti čekaly netradiční 

disciplíny: slalom na skákacím 

míči i koloběžce, balanční 

cvičení, hod na cíl, střelba ze 

vzduchovky, chůze na 

chůdách apod. Děti sbíraly za 

splněné úkoly kroužky, které 

jim v pouťovém stánku 

posloužily jako penízky. A nakupovalo se ve velkém! Někdo zatoužil po 

bublifuku či hopíku, školomilové se vrhli na notýsky, propisky, 

ořezávátka a penály. Nezapomnělo se ani na mlsouny, ti se odměnili 

lízátky a sušenkami. Počasí vyšlo na jedničku, a tak nám nic nebránilo, 

abychom si to všichni skvěle užili. 



„Škola v přírodě“ 

V termínu 16. – 20. 5. 

2022 absolvovala naše 

škola pobyt na Horním 

Jelení v rekreačním 

středisku Tramtáryje. 

Ubytování jsme byli 

v čisté, nově zařízené 

budově v pětilůžkových 

pokojích. Co se týká 

stravování, nemohli jsme 

si ho vynachválit. Pestře 

zvolený jídelníček si 

získal naše žáky. 

Personál celého objektu byl velice milý a vstřícný. Žáci během celého 

týdne plnili úkoly spojené s tématem Trosečníci, aby získali kusy své lodi 

a zdárně mohli odplout domů. Také nás navštívili hasiči z Holic a 

záchranná služba. Profesionálové se věnovali našim dětem celé 

odpoledne, během kterého se dozvěděly, co vše jednotlivé zásahové 

vozidlo obsahuje a k čemu slouží. Nebáli se uvést i několik historek 

z praxe a půjčit žákům helmy, nůžky a figurínu k resuscitaci. Žáci 

odjížděli v pátek odpoledne unaveni, ale spokojeni a plni dojmů. Na 

základě spokojenosti nás všech jsme pobyt objednali i na příští rok. 

„Florbalový turnaj“ 

 

Ke konci června se v naší škole uskutečnil první ročník florbalového 

turnaje základních škol z okolních vesnic. Turnaje se zúčastnily dva 

týmy ze ZŠ Dolní Ředice, jeden tým ze ZŠ Ostřetín a dva týmy z naší 

školy. První místo obsadil tým Dolní Ředice A, druhé místo tým Horní 

Ředice A a třetí místo obsadil tým Horní Ředice B.  

Nejlepším střelcem se stal s počtem jedenácti vstřelených branek Matěj 

Ehrenberger z Dolních Ředic.  

Závěr turnaje se nám malinko zdramatizoval, neboť začala bouřka, i 

přesto udatní hráči dohráli poslední utkání za vydatného deště.  



Celkově turnaj proběhl v milé sportovní atmosféře a bez zranění, a to 

především i díky výborným rozhodčím Lukáši Kudrnovi a Vojtovi 

Vosmanskému, za což jim děkujeme.  

„Školní družina“ 

V letošním školním roce jsme se proměnili v lesní družinu. Chodili 

jsme do přírody, pozorovali jsme probouzející se přírodu, hmyz, 

rostliny, stromy a další krásy světa kolem nás. Kromě toho jsme se také 

zaměřili na náš hmyzí domeček, který jsme si vloni vyrobili, a na jeho 

obyvatele. V okolí poznáváme jedlé byliny, které ochutnáváme, vaříme 

čaj nebo připravujeme studené nápoje. Za pomoci nářadí jsme si 

vyrobili týpí, ve kterém se rádi schováváme. Naše nové vyvýšené 

záhony jsme si sami obrousili a natřeli. Denně zaléváme zeleninu a 

ovoce a také sklízíme. Povídáme si o zdravém stravování, vyrábíme 

smoothie z vypěstovaných jahod, pomazánku s bylinkami z naší 

zahrádky. Máme za sebou i řadu projektů – např. Týden včely, Den 

Země, Stromy kolem nás a mnoho dalšího. Prožili jsme toho mnoho a 

již teď se těšíme na dobrodružství, která na nás čekají v příštím školním 

roce. 

Přejeme všem příjemné léto 

Mgr. Irena Miľo a Tým ZŠ Horní Ředice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dětský den 
 
3.6. se po 17 hodině zaplnilo tentokrát fotbalové hřiště dětským smíchem 
a všude se soutěžilo „o sto šest“, aby děti nasbíraly co nejvíce a co 
nejrychleji Bambinos penízky. Pak je běžely rázem utratit do Dětského 
bazárku. Bylo hezké sledovat, jak rodiče ruku v ruce doslova lítají z místa 
na místo, shromažďují bankovky, utěšují svoje dítka, když se jim něco 
nepovede, a nebo je naopak objímají, když mají radost, že zvládly hodit 
kroužek na čápa a ujít 10 metrů na chůdách. Zpestřením letošního 
dětského dne bylo Sdružení přátel historických dovedností Moradis, které 
si pro děti připravilo nejednu těžkou rytířskou zkoušku a mohly si dokonce 
vyzkoušet i pravou rytířskou železnou košili. Rodinné centrum tudyZnudy 
prozkoušelo děti v tahání lana. O hudební doprovod se postarala Eliška. 
Velký zájem byl opět o tetování, které už několik let dělá Jitka a 
samozřejmě malování na obličej tentokrát s Kájou a Terezou.  
Bylo to tak hezké odpoledne, že se vlastně nikomu nechtělo domů. Jediný, 
kdo měl tentokrát trošku vrásky na čele byl pan Drábek – předseda FK HŘ, 
který trošku posmutněle a s obavami sledoval fotbalový trávník, o který 

s velkou péčí naši fotbalisté pečují.       
      
       Zuzana Bolehovská 
 

Aktualita z knihovny 
Tak máme opět nové rytíře řádu čtenářského 

Z našich prvňáčků jsou opravdoví čtenáři. 

Tato nádherná tradiční akce proběhla 14.6 v sále OU. 

Děti plnily úkoly od Písmenkové královny.  Pohádková babička z 

Písmenkového království, přinesla z knihovny rozházenou abecedu, 

kterou krásně poskládaly. Recitovaly pohádkové básničky a složily slib, 

že budou knížky číst a dobře se o ně starat.  

Nakonec je král Jiří pasoval mečem na rytíře. 

       Knihovnice Míla P. 



                     Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH 
                    HASIČŮ  

 

 
DĚTI: 
➢ 2. 4. 2022 proběhla akce Ukliďme Česko. Děti posbíraly na nově 

vybudované cestě od Čtyř lip směrem na Komárov 11 velkých pytlů 

odpadu. Jednalo se pouze o 1,5 km dlouhý úsek. 

➢ Tentýž den se konal závod přípravek s názvem "Kostěnické hrátky 

s hasičátky". Zúčastnily se ho dvě nejmladší děti z našeho SDH, a to 

Eliška Truncová a Ondřej Konvalina. 

➢ 10. 4. jsme se vydali na Rokytenskou míli. Závod byl složen ze štafety 

5x 60 m, štafety požárních dvojic a branného závodu. Počasí nám 

nepřálo, chvíli svítilo sluníčko, chvíli chumelilo a chvíli zase pršelo, a 

i přes to vše mladší žáci obsadili 5. místo z 20 družstev a starší žáci 7. 

a 16. místo z 18 družstev. V branném závodu jednotlivců obsadila 

Adéla Brandýská 1. místo v kategorii mladší dorostenky a 2. místo v 

mladších dorostencích získal Aleš Tomaník. 

➢ 24. 4. jsme se zúčastnili závodů v Břehách u Přelouče o Břežský 

pohár. Družstvo mladších žáků se umístilo na 8. místě z celkového 

počtu 17 družstev a družstvo starších žáků se umístilo na krásném 5. 

místě z celkového počtu 14 družstev. 

➢ 29. 4. proběhl závod jednotlivců 60 m s překážkami v Chocni. Z 

našeho SDH se zúčastnilo 6 závodníků. 

➢ 7. 5. se konaly závody ve Dřítči. Jednalo se o štafety požárních dvojic, 

štafety 4 x 60 m a požární útok. Mladší žáci obsadili 5. místo a starší 

7. místo. 

➢ 8. 5. se uskutečnil závod jednotlivců na 60 m s překážkami ve Skutči, 
kde se starší žákyně umístily na 32., 64. a 67. místě z celkového 
počtu 74 závodnic. Starší žák nás reprezentoval jeden a odvezl si 



domů 18. místo z 38 závodníků a za mladší žáky závodili dva chlapci, 
kteří obsadili 23. a 45. místo z 49 závodníků. 

➢ 14. 5. jsme vyrazili na okresní kolo požárního sportu v Holicích. 
Na závody odjelo pouze družstvo starších žáků, které se umístilo 
na 7. místě. 

➢ 15. 5. proběhl závod jednotlivců na 60 m s překážkami v Holicích. 
Aleš Tomaník a Dáša Dvořáková si odvezli 1. místo, Kristýna 
Brandová 2. místo a Adéla Brandýská 3. místo. Získali tak jasný 
postup na Krajské kolo dorostu v jednotlivcích. 

➢ 21. 5. se konaly závody ve Volči. Zde naše družstvo bylo oslabeno, a 
tak jim na závodech pomohli kamarádi z SDH Rokytna a společně 
vybojovali 5. místo. Na oplátku naši mladší žáci pomohli oslabenému 
družstvu Rokytna a společně vybojovali krásné 3. místo. Všem 
dětem patří veliké poděkování, a hlavně pochvala za to, že jsou 
schopny táhnout za jeden provaz, i když nejsou z jednoho SDH. 

➢ 28. 5. proběhly závody v Komárově, kde mladší žáci obsadili 7. místo 
z celkového počtu 16 družstev a starší žáci obsadili 10. místo z 
celkového počtu 12 družstev. 

➢ 3. - 4. 6. Dáša Dvořáková a Adéla Brandýská pomohly družstvu z Holic 
na krajském kole v požárním sportu v Chrudimi. S kamarády z SDH 
Holice vybojovali 2. místo v požárním útoku. Celkově si pak odváželi 
nepopulární bramborovou medaili za 4. místo. 

➢ 8. 6. proběhlo v Pardubicích na radnici vyhodnocení soutěže 
„Požární ochrana očima dětí a mládeže“. Z našeho SDH bylo 
oceněno celkem 8 dětí, které se v různých kategoriích umístily na 
prvních, druhých a třetích místech. 

➢ 11. 6. se uskutečnily noční požární útoky v Sezemicích. Sem jelo 
závodit pouze družstvo starších. První start závodu byl zahájen okolo 
21:15, kde se na start postupně postavilo 8 družstev mladších a 11 
družstev starších žáků. Starším žákům se zde dařilo a okolo 1 h 30 
minuty ranní si domů odváželi nádherné 1. místo a putovní 
proudnici. 

18. 6. se konalo Krajské kolo jednotlivců na Střední průmyslové škole 
chemické v Pardubicích. Odtud děti odjížděly unavené, opálené 
a spokojené. Dáša Dvořáková si odvezla 1. místo a Adéla Brandýská 



2. místo ve výstupu na cvičnou věž. Aleš Tomaník si odvezl 2. místo 
ve výstupu na cvičnou věž a 1. místo v závodu jednotlivců v kategorii 
mladší dorost. Závod se skládal z běhu na 100 m s překážkami, dvojboje 
a písemného testu z požární ochrany. Toto krásné umístění posouvá 
Aleše na závody Mistrovství České republiky v požárním sportu v Ústí 
nad Labem. Zde nás bude reprezentovat 3. 7. 2022. Budeme mu držet 
palce a přát hodně štěstí. Už teď je to veliký úspěch dostat 
se na "republiku". 
➢ 24. 6. byl ukončen kroužek exkurzí u hasičů v Pardubicích na letišti, 

kde jsme shlédli přílet a odbavení letadla. Pro děti nepopsatelný 
zážitek. Po exkurzi jsme se vrátili do hasičárny, kde proběhla večeře, 
společné hry, pohádka a nocování. 

➢ 25. 6. nás čekali poslední závody v letošní sezóně. Závody pořádalo 
SDH Kostěnice na hřišti v Hostovicích. Mladší žáci se umístili na 4. 
místě a starší žáci na 3. místě.  

➢ V celkovém hodnocení závodní sezóny se mladší družstvo i starší 
družstvo umístilo na 5. místě Pardubické ligy. 

 
DOSPĚLÍ: 

➢ 2. 4. 2022 členové SDH zajistili opékání buřtů v hasičské zbrojnici 
při akci Ukliďme Česko. 

➢ 8. 4. proběhlo v Chotči školení zdravovědy. 
➢ 30. 4. jednotka provedla dozor při pálení Čarodějnic a členové 

SDH zajistili občerstvení. 
➢ 28. 5. proběhlo posezení v hasičské zbrojnici pro členy SDH a 

rodinné příslušníky. 
➢ 3. 6. při Dětském dnu v obci naši vedoucí mládeže připravili pro 

děti několik hasičských disciplín. Odměnou za splněnou 
disciplínu byl dětem nanuk a "Bambinos" penízky, za které si pak 
každý mohl koupit něco pěkného v dětském krámku. 

➢ 11. 6. členové SDH zajistili občerstvení na víceúčelovém hřišti 
Blanka při akci Divadelní odpoledne. 

➢ 11. - 12. 6. byl víkend ve znamení brigády na automobilových 
závodech do vrchů s názvem Ústecká 21. Moc děkuji za pomoc 
hlavně rodičům od dětí z kroužku a členům SDH. Vydělaná 



finanční částka bude použita na opravu požární motorové 
stříkačky. 
 

PLÁNOVANÉ AKCE: 
➢ 3. 7. 2022 držme pěsti Alešovi, který nás bude reprezentovat 

na Mistrovství České republiky v jednotlivcích v Ústí nad 
Labem. 

➢ 10. - 11. 9. Retroměstečko Pardubice 
➢ 17. 9. závody v Čeperce 
➢ 30. 9. posvícenská zábava U Červinků - hraje kapela UNIVERZAL 
➢ 8. 10. braňáček Sezemice 
➢ 16. 10. Branný závod ve Volči 
➢ 1. 10. TFA Břehy - železný hasič 

 
                                                                                           Za SDH Horní Ředice 
                                                                                            Martina Brandýská 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z činnosti TJ Sokol Horní Ředice 
 

Skončil školní rok a s ním byly ukončeny cvičební hodiny TJ Sokol 

z celkových 16 druhů typů cvičení, o které se staralo celkem 16 

cvičitelů v rozsahu 26 hodin týdně. Všem cvičitelům díky, že věnovali 

jejich osobní čas na přípravy a organizaci cvičení pro ředické děti i 

dospělé.  

Kromě pravidelných cvičení jsme pro veřejnost uspořádali i další akce:  

• 7. května - kurz  izraelské sebeobrany Krav Maga & KAPAP pro 
ženy a děti. 

• 8. května  - závody v lehkých atletických disciplínách - Ředický 
atleťák.            

• 21. května – Branný závod (i s mobilem) společně ředičtí 
sokolové, hasiči a myslivci uspořádali první Branný závod, ve 
kterém si děti, ale i dospělí mohli ověřit své znalosti a 
dovednosti, například ve střelbě, zdravovědě, rozpoznání zvířat 
apod. Na velkém okruhu pro větší bylo dokonce nutné použít 
mobilní telefon pro orientaci v terénu. 

• 15.června –  skupinové cvičení Pound fit pro ženy, kombinace 
klasického kardia cvičení se silovým tréninkem a bubnováním 
pomocí lehkých paliček. 

• 25. června – NERF bitva pro děti, tentokrát na venkovním 
hokejbalovém hřišti jako součást akce Gulášožraní na podporu 
malých fotbalistů. 
 

A na co se můžete těšit? 

• Pravidelná sokolská cvičení budeme postupně zahajovat od půli 
září. 

• 3. září (sobota) - Sportovní odpoledne  - od 14 hodin, sportovní 
areál Blanka u rybníka uskutečníme pravidelné odpoledne plné 
her pro děti i dospělé.  



• 8.října (sobota) – Hornoředická desítka – běh Horními 
Ředicemi. Hlavním závodem bude běh na 10km, který je 
zařazen do poháru D35. Více info na: https://d35.ph7.cz/. Další 
tratě pak budou pro všechny ostatní nadšence, 5 a 3 km. 

 

Kde si můžete všechny akce a informace TJ Sokol pohlídat?  

• Facebook: TJ Sokol Horní Ředice 
• Web: www.tjsokolhorniredice.cz 

Za TJ David Kunát 
 

 

Noc kostelů 
 

10.6. proběhla celorepubliková akce „Noc kostelů“ a jinak tomu nebylo 
ani u nás v kostele sv. Václava. Do bohatého kulturního programu se 
zapojila ZŠ Horní Ředice se svým vystoupením o třech prasátkách a o 
vráně, která chtěla zpívat v opeře. Něžným vstupem naše uši potěšila 
slečna Vilma Kašparová a nakonec celý kostel rozeznělo Japonské trio, 
které ukončilo tento výjimečný večer skladbou od Antonína Dvořáka a 
jeho Slovanským tancem. Doprovodný program byl tentokrát s ukázkou 
drátkování ve zvonici s paní Stanislavou Honsovou, výstavou Kamila Bendy, 
Romana Morcinka, Františka Koubka a Terezy Vostřelové ml. Laťka byla dána 
pro letošní rok opravdu hodně vysoko, tak se budeme těšit co nám přinese rok 
další. 
            ZB 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://d35.ph7.cz/
http://www.tjsokolhorniredice.cz/


 

  FK HORNÍ ŘEDICE 

 
 
Koncem června byla v našem fotbalovém klubu zakončena 
sezóna 2021/2022. A nyní přinášíme stručné ohlédnutí za jarní 
částí. 

     Pokud se týká naší mládeže, 
tak během jara byla započata 
činnost s dětmi předškolního věku, 
kteří trénují prozatím jednou 
týdně, a to každé pondělí od          
17 hodin pod vedením našeho 
hráče mužů Míry Horyny. Všechny 
děti předškolního věku jsou tímto 
zvány a můžou se aktivně zapojit 
do tréninku. Od podzimu je vizí 
klubu i tyto nejmenší ratolesti 
přihlašovat do turnajů v kategorii 
do sedmi let. Ostatní věkové 
kategorie do 13-ti a do 9-ti let 
startovali v okresních přeborech. 

Závěr sezóny pak pro kategorii do 13-ti let vyvrcholil barážovými 
utkáními o umístění. V kategorii do 9-let se naše družstvo mimo 
jiné zúčastnilo finálového turnaje přípravek pořádaného OFS 
Pardubice. Navíc jsme do finálového turnaje přihlásili kategorii do 
11-ti let. Na konci června proběhlo na našem hřišti ukončení 
sezóny dětí. Ty si společně se svými rodiči a trenéry zahrály 
fotbálek a poté došlo na opékání buřtů. Ve vztahu k mládeži nás 
těší narůstající členská základna sportujících dětí v našem klubu 
a také velká podpora rodičů, kteří se aktivně zapojují, a tímto jim 
děkujeme. 
     Béčko mužů i během jara pokračovalo v královské jízdě 
v soutěži okresní IV. třídy, kterou vyhrálo a zaslouženě slaví 



postup do III. třídy. Po převzetí vítězného poháru se slavilo ve 
„velkém“ a děkujeme všem, co se o tento postup zasloužili. 
     Áčko mužů v krajském přeboru během jara oproti podzimu 
nastupovalo poměrně v obměněné sestavě. Toto bylo zapříčiněno 
nejen velkým množstvím zraněných, ale i faktem, že jsme po 
podzimu krajský přebor vedli s dostatečným náskokem osmi bodů 
a prostor tak dostávali naši mladí hráči. Konečné 6. místo je tak 
dosaženým historickým úspěchem ředického fotbalu a opět všem, 
kteří se na tomto podíleli, děkujeme. 
     V případě klubové činnosti rozhodně nezahálíme a z několika 
záměrů směřujících ke zvelebování zdejšího areálu lze zmínit, že 
se za podpory naší obce podařilo zrealizovat pořízení obytného 
kontejneru, který bude využíván k činnosti našeho spolku. 
 
     Všem, kteří se za uplynulou sezónu podíleli na jakékoliv 
činnosti v našem klubu, děkujeme a zároveň přejeme pohodové 
prožití letních prázdnin a dovolených.  
 

FK HORNÍ ŘEDICE z.s. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Divadelní odpoledne před oponou 

červen 2022 
 
 Když jsme každý víkend v březnu hráli představení Obecně 

prospěšná strašidla v Hostinci U Červinků, tak jsme si to opravdu užívali. 

Uteklo to ale moc rychle a přišla poslední děkovačka a poslední zatažení 

opony. Co teď? Věděli jsme, že nám bude smutno, tak jsme si již předem 

naplánovali, že se ihned po Velikonočních svátcích vrhneme            na 

zkoušení malé pohádky pro děti i rodiče a na přípravu Divadelního 

odpoledne před oponou v kulturním zařízení Blanka. 

 Zkoušek bylo jen pár a jen na málokteré jsme se sešli všichni, 

přesto jsme věděli, že to zvládneme. Touha zahrát si, pobavit diváky a 

rozveselit dětské tváře je silná a pomáhá           i v lovení textu v chátrající 

paměti přímo na pódiu. :) 

 Letos jsme se za 

úspěšnou hru Obecně 

prospěšná strašidla 

odměnili a nechali jsme 

si postavit na 11. 6. 

2022 pódium od 

profesionálů, abychom 

té práce měli méně a 

mohli se věnovat 

zkoušení hry. Když 

bylo postaveno, stačilo 

jen pověsit oponu, 

závěsy, postavit kulisy, připravit rekvizity a kostýmy. Také jsme se vrhli 

na přípravu doprovodného programu jako bylo malování na obličej, 

tetování, diskotéka a půjčovna kostýmů pro děti. To vše dalo hodně práce, 

ale všichni jsme přiložili ruku k dílu a vše bylo před odpolední zkouškou 

již připraveno. Počasí nám přálo – krásně jsme se na pódiu prohřáli a 

diváci           v hledišti také. Zahráli jsme si pohádku Felixovy patálie 

hned 2x a pokaždé jsme si to moc užili. Děti ze ZŠ Horní Ředice odehrály 

svou pohádku také moc pěkně a o profesionalitě kapely Náves, která 

podvečer zpříjemnila, nikdo ani nezapochyboval. 

 Nastal čas na večerní překvapení. Do poslední chvíle se nám 

podařilo utajit o co přesně jde, a tak nebyla o napětí nouze.  A je to tady ... 



cedule s názvem soutěže „Tvůj hlas má známou tvář (nebo tak nějak)“ je 

vystavena a show může začít. 

 Nevím jak z pohledu diváka, ale my účinkující vystupující jako  

Helena Vondráčková, kapela Kabát, Petr Janda, kapela Wohnout,  

Nightwork aj., jsme si to pravdu užili. Převlékání a maskování   v zákulisí 

bylo vždy v minutě hotové a už jsme byli opět na pódiu. V deseti písních 

jsme se prostřídali všichni hned několikrát a o některých se dá i říci, že 

téměř pódium neopustili! Byl to velký výkon, a i přes dva úrazy 

(namožené koleno a rozbitý nos) si myslím, že to byla báječná show. Je 

potřeba občas to umět „rozbalit a upustit páru“ a to se nám všem opravdu 

povedlo. 

 Těšíme se na vás na jaře 2023 v Hostinci U Červinků a držte nám 

pěsti – čeká nás tentokrát režie pana Edy Kaplana z Holic, což bude pro 

náš divadelní soubor velká premiéra. Věříme, že minimálně tak úspěšná, 

jako letošní divadelní představení Obecně prospěšná strašidla! 

         
        Eva Hlaváčková 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gulášožraní aneb o kolečko chlastu 

Po dvouletém odkladu, zaviněném 
covidovou infekcí, se konečně uskutečnila 
soutěž ve vaření guláše v kotlíku na ohni, 
čtyřčlenných družstev. V areálu Blanka se 
25.6. brzy po ránu sešlo 11 týmů, 
připravených uvařit nejlepší guláš široko 
daleko, popasovat se s ostatní konkurencí 
a zároveň přispět našim mladým 
fotbalistům na zimní soustředění, které v 
následující sezoně zúročí na hřišti 
nabranou fyzičkou a technickými finesami. 
Počasí nám přálo, a tak od 14 hodin mohla 
začít ochutnávka pro návštěvníky spojená 
s hodnocením jednotlivých pokrmů. 

Degustátorů z řad široké veřejnosti bylo kolem tří stovek a dle 
následných reakcí se na Blance sešlo 44 vynikajících kuchařů. Ovšem 
vyhrát může jenom jeden a jasným vítězem dle hodnocení účastníků 
bylo domácí družstvo kuchtíků s názvem „Kuchyňka“ ve složení: Jarda 
Pýcha starší, Petr „Havran“ Havránek, Bohouš Moravec a jejich topič 
pod kotlíkem, Miloš „Čenda“ Bidlo. Jejich povedený dančí guláš by jistě 
rád servíroval i leckterý kuchař z vyhlášených pražských restaurací. Na 
druhém místě skončili Muzikanti z Holic, v čele s kapitánkou Evou 
Dostálovou, kterým se sluší poděkovat i za hodinovou produkci 
dechové hudby během odpoledne. To samé platí pro Pavla Slámu, 
který nás celý den hudebně provázel a mimochodem jako člen týmu 
Kařao. Ti se umístili na krásném třetím místě. 
Poděkování patří také Svatému Petrovi, že dodal ideální počasí, všem 
organizátorům a také účastníkům. 
A kolik, že je tedy příspěvek pro naše mladé fotbalové naděje? 
Výtěžek je krásných 44.383 Kč, který rádi předáme našim trenérům 
mládeže. 
                                                                                  Vaření zdar, guláši zvlášť! 
                                                                                  Ivan Moravec 



Z tenisového dění 

Začátkem května opět začala antuková sezóna na dvorcích Horní Ředice. 

Kurty byly opět skvěle připravené. 

Připomínám, že hra nekončí posledním „fiftýnem“, ale pořádnou úpravou 

kurtu...srovnat veškeré nerovnosti, použít kovové hrablo, síť a důkladně kurt 

nakropit. V začátku je to důležité, aby kvalita kurtu po celou sezónu vydržela. 

Je nutné si před prvním hraním zajistit permanentku nebo počítat se 

zaplacením v hotovosti. 

Trénovat začala i skupina 10-12 letých adeptů, kteří zimní přípravu poprvé 

absolvovali v nové tělocvičně ZŠ Dolní Ředice 2x v týdnu. Na antuce trénuji po 

skupinách tak, aby každý absolvoval v týdnu trénink dvakrát. Na žádost TK 

Holice byla doporučena do družstva mladších pro soutěž ČST svaz Valeria 

Collia a vedla si velice úspěšně, byla platnou členkou družstva a získávala 

body jak v zápasech jednotlivců, tak i čtyřher a výrazně pomohla v krajské 

soutěži k 3.místu. 

Dne 18.6.2022 se uskutečnil tradiční turnaj jednotlivců dospělých ve kterém 

startovaly i děti Tereza a Adam Rychterovi (roč.2009) a Jolanka Šmejdová 

(roč.2008). Zúčastnilo se celkem 16 hráčů. 

Konečné pořadí:  

4.místo    Jiří Kosel 

3.místo    David Velinský 

2.místo    David Ropek 

1.místo    Lukáš Kovařík 

Celý turnaj úspěšně organizoval Pavel Rychtera, který se stará o turnaje na 

dvorcích Horní Ředice a patří mu uznaní za tuto dobrovolnou činnost. 

Další turnaj, čtyřhry je v plánu 27.8.2022. 

Skupina dětí i během prázdnin má v plánu tréninky a na konci srpna i tradiční 

Letní tenisovou akademii. 

Všem příjemnou dovolenou a prázdniny... 

                                                                                                                    Štefan Chyla 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SP O L E Č E N S K Á  K R O N I K A 

Narodili se:                                                  

Matyáš Havelka                                                                                          211                                                                

Matouš Jeník  225 

Adrian Kulhavý 369 

Jakub Munzar  70 

 

Přistěhovali se:                                         

Patrik Welsh  58 

David Poledno                                                                                             133 

 

Odstěhovali se: 

Lukáš Paulus 101 

Jiří Horák 128 

Ivana Černíková 227 

Romana Kolková 245 

Tereza Kacetlová 332 

 

Opustili nás: 

Olga Machatá 169 

Jaroslava Machatá   17 

Zdeněk Marčík  91 

 

 

 

  

K 30. červnu 2022 žije v naší obci 1064 obyvatel.    

 


