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Vážení spoluobčané,  

dostává se vám do rukou podzimní vydání Hornoředického občasníku, který 

v dalším obsahu přináší řadu pozitivních informací. 

Jak jste se v případě zájmu mohli přesvědčit, prošla během jarních i letních 

měsíců mnohá obecní zařízení nepřehlédnutelnými kladnými změnami a 

doufejme, že se v brzké době dočkáme i té nejočekávanější, spočívající 

v dokončené rekonstrukci části silnice III-29817 od Dolních Ředic ke 

křižovatce se silnicí III-3051 (Komárov – Vysoké Chvojno). 

Přestože se jedná přibližně o 2/3 úsek z celkové délky této krajské 

komunikace probíhající naší obcí od Holic k Dolním Ředicím, musíme 

Pardubickému kraji a SÚS PK za zajištění investorství a financování 

poděkovat… 

A pokud provádějící firma Chládek a Tintěra z Pardubic předá dílo 

v odpovídající kvalitě, můžeme se těšit na příjemný předvánoční dárek. 

   

       Ing. Jiří Kosel 

       starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            USNESENÍ 

ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 12.7.2017 

 

Rada obce se seznámila: 

 

• S hospodařením obce za první pololetí 2017. 

• S ukončenou realizací prosklené zástěny venkovní učebny u základní 

školy. 

• S připravovaným zahájením dotační akce z MMR týkající se 

posilovacích strojů a dětských herních prvků v prostoru odpočinkového 

místa u Ředického rybníka a zemní trampolíny v zahradě ZŠ. 

• S probíhajícími pracemi stavby poldru Podhráz. 

• S ukončením rekonstrukce silnice III-2989 (u hřbitova) a části 

sousedního chodníku k silnici I-36. 

• S podáním žádosti na vybudování chodníku od „Stromu Republiky“ 

k základní škole s využitím výzvy MAS Holicko za účelem „Zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu“. 

• Se schválením dvou žádostí na revitalizaci zeleně v intra a extravilánu 

obce podaných ke SFŽP ČR. Výsadby se předpokládají ještě v letošním 

roce. 

• S ukončenou opravou fasády kabin a garáže fotbalového hřiště 

provedenou obecní pracovní skupinou. 

 

 

Rada obce projednala: 

 

• Návrh odkupu pozemků od manželů Pavla a Andrey Netušilových,   

č.p. 105. 

• Předložené varianty zpevnění plochy u venkovní tělocvičny. Z části 

bude využita dotace od Pardubického kraje pro TJ Sokol ve výši   

55.000 Kč. 

 

Rada obce schválila: 

 

• Účast zástupců naší obce na slavnostech v partnerské obci Bošáca  

12.-13. srpna. 

 

 



USNESENÍ 

ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 6.9.2017 

 

Rada obce se seznámila: 

 

• S ukončením projektu dotovaného finančními prostředky z MMR ve 

výši 400.000 Kč (posilovací stroje, dětské herní prvky, vzduchová 

trampolína) realizovaným firmou Tewiko Liberec. 

• S využitím silničních škrabků při úpravách místních komunikací (k 

rybníku, podél Hlubokého potoka, za zástavbou „Ke Kocouru“). 

• S provedenou výstavbou poldru Podhráz a převzetím pozemků hráze do 

majetku obce. 

• S jednáním zástupců obce, ŘSD PK, Pozemkového úřadu a projektové 

firmy o připravovaných opravách polních cest. Hrazeny budou 

z finančních prostředků ŘSD. 

• Se zahájením a harmonogramem rekonstrukce silnice III-29817 od 

mostu 29817-4 (u Bolehovských) ke křižovatce se silnicí III-3051 

(bývalý Potos) prováděnou firmou Chládek a Tintěra Pardubice. 

• S ukončením prací nového zavlažovacího systému fotbalového hřiště od 

firmy Meandr Praha. 

• S provedenou úpravou povrchu venkovní tělocvičny s využitím EPDM 

desek v hodnotě 60.000 Kč.  

• Se schválenou žádostí SFŽP ČR týkající se víceúčelového nakladače, 

traktorového nosiče kontejnerů a tří velkoobjemových kontejnerů. 

 

 

Rada obce projednala: 

 

• cenovou nabídku na úpravu sběrných míst s kontejnery na 

tříděný odpad (plasty, sklo a papír). 
 

 

 

USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Ředice dne 21.9.2017 

 

Zastupitelstvo obce projednalo: 

 

• Hospodaření obce za měsíc leden – srpen 2017. 



• Investiční a neinvestiční akce v letošním roce. 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

 

• Rozpočtové změny č. 3. 

• Nákup pozemků p.č. 2293 a 2625 v k.ú. Horní Ředice za 25 Kč/m2 od 
manželů Andrey a Pavla Netušilových č.p. 105. 

• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o 
právu provést stavbu na pozemcích p.č. 1241/1, 1239/1, 1238/2 
v k.ú. Veliny mezi obcemi LD Vysoké Chvojno a ČEZ Distribuce, a.s. 

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k č.p. 2732/1 (vodní 
plocha) mezi Lesy ČR, s.p., obcí Horní Ředice a Státním pozemkovým 
úřadem. 

• Dar FK Horní Ředice ve výši 50.000 Kč v roce 2017 na nákup travní 
sekačky. 

 

 

 

VOLBY 

Dne 20. – 21.10.2017 se konají volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. Volební místnost v zasedací místnosti na Obecním 

úřadě bude otevřena v pátek 20.10.2017 od 14 do 22 hodin a 

v sobotu 21.10.2017 od 8 do 14 hodin. 

Těšit se na vás bude volební komise ve složení: 

předsedkyně Karolína Theimerová, místopředseda Štefan Chyla, 

zapisovatel Zuzana Bolehovská a členové VOK Monika Holečková, 

Miroslava Baladová, Jitka Machatá, Nikola Brejchová, Zdeněk Prouza 

a Radek Práchenský.  

 

 

 



Ze školy 

Opět nastává podzim a nám začal školní rok. Začínali jsme až 4. září, 
nejprve jsme uvítali druháky, třeťáky, čtvrťáky a páťáky a o hodinu 
později nové žáčky prvňáčky, kteří přicházeli se svými rodiči i prarodiči 
na devátou hodinu. Letos jich máme celkem 11: Marečka, Nikolku, 
Lucinku, Nicol, dvě Elišky, Jiříka, Matyáška, Pavlíka, Viktorku a Alexe. 
Přejeme jim dobrý začátek a hodně jedniček. Celkem do naší školy 
chodí 71 dětí. Děti ve škole přivítaly všechny paní učitelky i 
vychovatelky – Mgr. Věra Morávková, Mgr. Kateřina Horáková, DiS., 
Mgr. Daniela Štaudová, Mgr. Michaela Štrossová, Radmila Zahradecká 
a Hana Krpatová i Mgr. Marcela Kaplanová. Prvňáčky navíc jako 
každoročně přivítal i pan starosta ing. Jiří Kosel. I letos jsme otevřeli 
dvě oddělení školní družiny – máme je naplněné na 100%, tzn. že ji 
navštěvuje 50 dětí. 

Ve škole jsme přes prázdniny vyzdobili chodby malbou, malovali jsme 
bubliny, noty i našeho logáčka – skákacího panáčka, malovaly paní 
učitelky a Tereza Kaplanová, moc se jim to povedlo. 

Hned další pondělí, tedy 11. září se konala schůze Spolku rodičů při naší 
škole. Rodiče se na ní seznámili s organizací nového školního roku a 
Školním řádem, zvolili novou členku do výboru paní Veselkovou.  

Na konci září – 26. září jsme pořádali na sběrném dvoře sběr starého 
papíru. Moc děkujeme všem, kdo sbírali. Obrovský dík patří i panu F. 
Koubkovi, P. Veselkovi a T. Pamánkovi, kteří si udělali čas a přišli nám 
se sběrem pomoci. Díky i obecním zaměstnancům – i ti nám pomáhali 
v úterý dopoledne. Do sběrny bylo odvezeno celkem 6 016 kg papíru. 
Jsme moc rádi, peníze použijeme na různé akce pro děti. Vloni jsme 
sběry získali celkem 36 772,40 Kč. Moc se hodily. Použili jsme je na 
financování odměn, vstupné na programy a dopravu na ně, ale i na 
nákup různých věcí pro výtvarku či pracovní činnosti. 

V pátek 29. září jsme se dozvěděli plno nových věcí o zvířatech žijících 
v naší volné přírodě a zároveň jsme si je mohli prohlédnout zblízka – o 
sovách, orlech, volavce a čápovi, ale také o liškách. Program byl moc 
zajímavý. 



Pro nepříznivé počasí se bohužel neuskutečnila výuka na dopravním 
hřišti střední automobilní školy z Holic, ale máme se na co těšit na jaře. 

Děti ze školní družiny si s paní vychovatelkou Krpatovou nacvičily 
představení o svatém Václavovi. Moc se nám líbilo a už se těšíme na 
další. 

Od října pracuje celkem 106 dětí (někteří chodí do více kroužků) v 
zájmových kroužcích, které fungují díky spolupráci s DDM Holice a 
Tanečním studiem Pardubice. „Angličtinu“ vede p. uč. Štaudová, 
„Divadelníky“ p. uč. Morávková, „Zpěváčky“ p. uč. Horáková, 
„Sportovky“ p. uč. Štrossová, „Šikovné ručičky“ sl. Tereza Kaplanová a 
„Tanečníky“ sl. Lucie Malá.  

 

          M. Kaplanová 

 

 

 

Naši prvňáčci 

 



 

Zdravíme všechny fotbalové příznivce. 

Léto uteklo jako voda v ředickém potoku a přišel čas zahájit nový fotbalový 

ročník 2017/2018. Přes léto jsme nezaháleli. Podařila se nám ve spolupráci 

s naší obcí realizace automatického zalévání, a to v měsíci červenci a nové 

položení dlažby před kabinami v měsíci srpnu. Děkujeme všem, kteří přiložili 

ruku a techniku k dílu, především naší obci, bez které by to nebylo možné 

uskutečnit. Také se nám podařilo uspořádat tři taneční zábavy, kdy nám hrálo 

duo „Staré pecky a fláky“. Podle účasti se všechny akce vydařili a jistě si to 

všichni velice užili. 

Jako první zahájilo ročník naše „A“ mužstvo, které se po oslavách postupu do 

„A“ třídy muselo začít koncentrovat na vyšší soutěž. Nejdříve, než naskočilo 

do soutěže, čekal naše borce „Pohár hejtmana“, kde v 1. kole sehráli derby 

s Holicemi. Před velice výbornou diváckou kulisou se naši borci vydali ze 

všech sil a nakonec, i přes převahu, dopadli Holice jako „sedláci u Chlumce“.  

Postoupili naši :1 (53. Horyna, 65. Březina, 71. Kaufman). V dalším kole je 

čekal soupeř ze Slatiňan a podle předpokladů si naši borci museli připadat 

jako na kolotoči a nakonec podlehli 2:4 (23. Klír, 29.  Dědič z penalty – 5. a 36. 

Vácha, 27. Vladyka, 74. Hauf.) Až poté se mohli plně koncentrovat na svoji 

soutěž a jako nováček nechtěli být jen do počtu. Doposud naši odehráli 8 

utkání, kdy jim za 5 výher a 3 prohry aktuálně patří třetí příčka, jen tak dál. 

Jako druzí začali hráči „B“ mužstva v nejnižší soutěži a jistě po předchozím 

ročníku si dávali větší cíle než loňská třetí příčka a na podzim být v tabule co 

nejvýše. Po slibném začátku se dostavila krize, ale ta, jak víme se dostavuje i u 

daleko větších mužstvech a tudíž věříme ve zlepšení. Jistě jako sami hráči. 

Celkem zatím za 7 utkání je bilance 2 výhry, 2 remízy a 3 prohry.  

Jako třetí naskočili do kolotoče fotbalu naši nejmenší borci. Oproti minulému 

ročníku se přihlásili dvě žákovská družstva a to 1. okresní přebor mladších 

žáků U13 a 2. OP mladších přípravek U9. Pokud naši nejmenší neztratí elán a 

chuť se učit novým fotbalovým dovednostem, budou jistě mít z fotbalu 

radost. Mladší žáci zatím odehráli v soutěži šest utkání za 2 výhry a 4 prohry a 

na jejich hře jsou vidět pokroky, jistě se dostaví i více výher. Mladší přípravka 



odehrála doposud také šest utkání, kdy jednou remizovali a pětkrát prohráli. 

Nutno říci, že naši „nejmenší“ neztrácejí touhu zvítězit a jistě přijde 

zasloužená odměna. Především obětavost, spolupráce a fandění rodičů 

zaslouží velké poděkování.    

Stará garda úspěšně obhájila turnaj čtyř mužstev, kdy ze čtyř turnajů 

nasbírala z 12 utkání 26 bodů za 8 výher, 2 remízy a 2 prohry. Pohár je 

opět doma!  

Přejeme krásný podzim a děkujeme všem našim fanouškům za 

podporu! 

Za FK Mládek ml. 

 

 

 

Připravované akce: 

21.10.2017 – Ředický borec a Ředická borka 

29.10.2017 -  Hornoředická desítka 

03.12.2017 – Adventní koncert s Leonou Šenkovou 

05.12.2017 -  Mikulášská nadílka 

13.12.2017 – Česko zpívá koledy 

17.12.2017 – Adventní koncert ZŠ 

22.12.2017 – Strojení vánočního stromu pro zvířátka 

25.12.2017 – Výšlap na kopec Hořánek 

31.12.2017 - Silvestr 

 

 

 



Den pro dříve narozené 
 
Ať si venku třeba leje, 
důchodce se tomu směje. 
Sešli jsme se po roce v sálu OU Ředice. 
Pití, jídla, také zpěvu, užili jsme na mou věru, 
i taneček byl, 
kdo nepřišel, prohloupil! 
Usměvavá děvčata plní všechna přání, 
pivo, víno, slivovička, 
kávičku či čajíček, 
k tomu sladký dortíček. 
Odcházíme zvesela 
cimbál, to je kapela! 
Basa a pár housliček, 
sál je plný písniček. 
Slova moudrých k nedělnímu zamyšlení… 
Nauč se užívat si každou minutu svého života. 
Buď šťastný tady a teď a nečekej, že to něco tě udělá šťastným. 
Měj na mysli, jak vzácný je čas, jsi dostal a který trávíš prací nebo s 
rodinou a přáteli. 
Každá minuta by měla být využita a vychutnána. 

    

       Míla Polednová 

 

Na akci Česko zpívá koledy 13.12.2017 plánujeme jako 

doprovodný program výstavu betlémů. Obracíme se proto 

na vás s prosbou o zapůjčení vašich betlémů, kterými byste 

se rádi pochlubili, které jsou zajímavé, vzácné nebo úplně 

obyčejné… Budeme rádi za každý z nich. 

Za nabídky a zapůjčení předem děkujeme. Veškeré info na 

OÚ. 



Turnaj ve střelbě ze vzduchovky 

I přes velkou nepřízeň počasí se konal již 14.ročník tohoto turnaje. A 

v několika bodech ho shrnula letošní nejlepší střelkyně Tereza 

Vostřelová: 

• sobota 23.září, víceúčelové zařízení Blanka u Ředického rybníka 

• 30 účastníků, z toho 6 žen 

• pro letošek nově upravená pravidla 

• 1.místo:  Miroslav Šinkora (Holice) 

2.místo:  Jan Hruban (Holice) 

3.místo:  Jan Prouza (Holice) 

nejlepší žena turnaje: Tereza Vostřelová (Horní Ředice) 

skokan roku: Zdeněk Jozíf ml. (Horní Ředice) 

• perfektní organizace 

• ochotná a sympatická obsluha občerstvení – Mirka, Radka a 

Aleš 

• trpělivé a milé rozhodčí - Zuzka a Monika 

• sponzoři akce: Obec Horní Ředice, kosmetický salon Marcella, 

p.Václav Mládek - Horní Ředice, rodina Koubkových - Horní 

Ředice, Brussklo Holice. DĚKUJEME!!! 

                                   T.V. ☺ 

 

 

 

 

 

 



  Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

❖ Dne 12. srpna 2017 se členové sboru zúčastnili akce na Slovensku ve 

spřátelené obci Bošáca, kde předvedli zásah s koňskou stříkačkou. 

❖ 19. srpna 2017 starší členové sboru jeli předvést ukázku s koňskou 

stříkačkou do obce Komárov, ve které místní hasiči slavili založení 

sboru.  

❖ 24. srpna 2017 členové sboru dělali zátah na svatbě našeho člena 

Martina Markovicze. 

❖ 9. září 2017 se provedlo ve spolupráci s fotbalovým klubem čištění 

studny na víceúčelovém hřišti v obci. 

❖ 16. září 2017 starší členové sboru ukázali zásah s koňskou stříkačkou 

na oslavách založení SDH Litětiny. 

 

     Z ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ: 

❖ 25. června 2017 se děti ve Slepoticích zúčastnily závodů ligy 

mladých hasičů. Mladší družstvo se umístilo na 14. místě, starší 

družstvo na 18. místě. 

❖ 11. září 2017 se tři vedoucí mládeže zúčastnili školení k branným 

závodům. 

❖ 15. až 16. září 2017 proběhlo zahájení kroužku formou soustředění 

na víceúčelovém hřišti Blanka. I přes nepřízeň počasí se trénovalo 

(štafeta požárních dvojic, disciplíny na branný závod). 

❖ 23. až 24. září 2017 se členové i s některými dětmi ze sboru účastnili 

dvoudenní akce s názvem Retroměstečko v Pardubicích, i přes 

nepřízeň počasí děti měly vystoupení s dětskou koňskou stříkačkou. 



Po oba dva dny zde byla vystavena naše technika, Avie, tranzit a 

koňská stříkačka z Horních Ředic a malá dětská koňská stříkačka. 

❖ 7. října 2017 se na Sezemickém braňáčku mladší žáci A umístili na 

9., mladší žáci B na 16. a starší žáci na 11. místě 

 

Výsledky celoroční hry Plamen – mladší družstvo 11. místo a starší 

družstvo 12. místo.  

NOVINKY: 

❖  Od září máme v členské základně dětského kolektivu o dva členy 

více. 

❖  Z OSH Pardubice máme zapůjčené další dvě překážky na dobu 

neurčitou: malou bariéru 70 cm a velkou bariéru 150 cm na 

trénování štafet 4 x 60 m. 

    PLÁNUJEME: 

❖ 15. října 2017 nás čeká Branný závod v Komárově. 

Kroužek probíhá opět každé úterý od 16.15 h do 17.45 h na víceúčelovém 
hřišti u rybníka nebo v tělocvičně ZŠ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

za SDH V. Řepková 



                                  

 TENIS 
Tenisová sezóna na antuce se pomalu blíží ke 

konci. Využití kurtů výrazně ovlivňovalo počasí, 

déšť nebo v létě vysoké teploty. Děti, které 

trénují využívají vhodné počasí k trénování. Opět 

je pro ně připraven trénink v hale v Pardubicích. 

O prázdninách se uskutečnily pro děti dva 

turnusy Letní tenisové akademie . 

Podle plánu tenisových turnajů letošního roku 

se uskutečnily: 

12.8.  XVII. ročník     Mistrovství Ředic 

jednotlivců, zúčastnilo se 10 účastníků z toho 3 ženy. 

Ve finále zvítězil Adam Kačírek nad Jiřím Koslem, třetí místo získal Josef 

 Mansfeld. 

 

26.8. XXII. ročník "OPEN CUP" čtyřhry, zúčastnilo se 12 dvojic, z toho  2 

páry žen. Zvítězila dvojice  Slávek Polák/Tomáš Kratochvíl před Milan 

Ropek/David Ropek a třetí místo získali Jiří Kosel a Adam Kačírek. 

V září se uskutečnily poslední tři turnaje: 

2.9. V. ročník Turnaj žen a dívek  a zúčastnilo se 8 hráček zvítězila Petra 

Skácelová ve finále nad Nikol Půlpánovou ( 11 roků) třetí místo získala 

Renata Černá. 

23.9. XII. ročník Turnaj dětí zvítězil Matyáš Zapletal, 2.místo Artur 

Mrňávek, 3.místo Tomáš Diblík. 

30.9. XII.r očník Závěrečný turnaj - losované dvojice. 

Losem se vytvořilo 10 dvojic, které byly rozděleny do dvou základních 

skupin kde hrály každý s každým. Po zápasech o konečné pořadí obsadila 

1.místo dvojice Petra Skácelová s Tomášem Kyselou 2.místo Pavel 

Rychtera s Miroslavem Schejbalem a 3.místo Jana Mansfeldová s 

Michaelou Stránskou 

                                                                                                      Štefan Chyla 



 

 

Vítání občánků 15.10.2017 

I tento podzim jsme mezi naše nejmenší občánky uvítali hned 5 

dětí…Jakuba Veitha, Nelu Moravcovou, Adama Hrdého, Amálii 

Čížkovou a Vojtěcha Schejbala. Přejeme všem pevné zdraví a 

maminkám hodně trpělivosti a síly do dalších dní. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S P O L E Č E N S K Á  

K R O N I K A 
Narodili se: 

Adam Hrdý                                                                                                56 

Amálie Čížková                                                                                        192 

Nela Moravcová                                                                                       306 

Vojtěch Schejbal                                                                                          68 

 

Přistěhovali se: 

Dagmar Brablecová                                                                                  298

  

Odstěhovali se: 

Vlasta Kulhavá                                                                                          168

                                                                                       

Opustili nás: 

Jarmila Jarmolová                                                                                        33 

Miroslav Šmidberský                                                                                196 

Jaroslav Machatý                                                                                        232

  

                  

 

  

 

 

 

K 18. říjnu žije v naší obci 1036 obyvatel. 

------------------------------------------------------------------------ 

říjen 2017 


