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Vážení spoluobčané,  

náš letní občasník vychází v období spojeném se vzpomínkou na mistra Jana 

Husa.  

Jsou to již čtyři roky, kdy jsme si v naší obci důstojnou formou připomněli tuto 

mimořádnou osobnost při příležitosti 600. výročí jeho upálení v Kostnici. 

Tehdy poprvé jsme také mohli v kostele shlédnout vystoupení herce a 

recitátora Alfreda Strejčka a kytaristy Štěpána Raka, kteří originálním, 

poutavým provedením nám život a smrt jednoho z nejvýznamnějších Čechů 

neopakovatelně zobrazili a všem návštěvníkům programu umožnili prokázat 

úctu člověku, který byl ochoten za své přesvědčení zemřít.   

I po čtyřech letech mám radost z této povedené, finančně nenáročné akce, 

kterou orámovala zajímavá přednáška v pátek a nedělní mše sloužená 

v prostoru u kašny hradeckým biskupem Církve Československé Husitské.  

Radost mohou mít i místní dobrovolní hasiči, kteří 15. června oslavili 140. 

výročí od svého založení. Oku lahodící pestrý průvod tvořený několika sbory 

s novou i historickou technikou, koňským spřežením, dechovou hudbou a 

mažoretkami procházející před polednem od obecního úřadu ke 

společenskému zařízení Blanka byl bezesporu ozdobou slavnostního dne. 

Příjemná atmosféra s bohatým občerstvením provázela poté účastníky 

během celého průběhu akce, při níž probíhaly zajímavé ukázky 

provozuschopnosti hasičské a záchranářské techniky, ošizeny o různé atrakce 

nebyly ani děti a tak vesměs kladné ohlasy mohou být pro naše hasiče tím 

největším povzbuzením do další činnosti. 

Letošní výčet oslav však nekončí, neboť hornoředický fotbalový klub využil 

možnosti z druhého místa krajské soutěže 1.A třídy postoupit do krajského 

přeboru a nabídne tak příznivcům fotbalu v nadcházející sezóně shlédnout 

mistrovská derby se sousedními Holicemi i nedalekými Moravany. 

A aby toho nebylo málo, na oslavu 100 let organizované tělovýchovné 

činnosti v Horních Ředicích se pilně připravuje i TJ Sokol. O tom, že se má i 

dnes čím pochlubit se budete moci přesvědčit 14. září.  

 

                            Hezké letní měsíce Vám přeje Ing. Jiří Kosel, starosta obce 



        USNESENÍ 

ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 17.4.2019 

 

Rada obce se seznámila: 

 

• Se stavem majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicí I-35. 

• Přidělenými dotacemi od Pardubického kraje (TJ Sokol 50.000 Kč – 

příspěvek na florbalové mantinely, Fotbalový klub 30.000 Kč - na 

pořízení pojízdných bran pro žákovská mužstva, tenisová škola 10.000 

Kč.) Dotace činí 70% nákladů, zbývající část zaplatí obec. 

• Se smlouvou uzavřenou s Úřadem práce v Pardubicích o poskytnutí 

příspěvku na veřejně prospěšné práce, týká se 6 pracovníků. 

• S nástupem dvou podmíněně odsouzených k výkonu obecně 

prospěšných prací. 

• S umístěním obce v soutěži firmy Ekolamp. V kategorii obcí jsme 

obdrželi odměnu 20.000 Kč za 1. místo. 

• S informací Povodí Labe ohledně sečení břehu Ředičky a následného 

úklidu travní hmoty. 

• Se zhotovením informačních tabulí ke sportovnímu areálu a Blance. 

• S provedenými pracemi v obci (příprava antukových kurtů, nátěr a 

úprava minigolfu, rozvoz kompostu do záhonů, nátěry obecních 

zařízení, zednické práce ve sběrném dvoře, úklid chodníků, komunikací 

a hřbitova,…). 

 

  

Rada obce projednala: 

 

• Podmínky zhotovení pasportizace veřejného osvětlení. 

• Zprávu Krajské hygienické stanice Pardubického kraje z kontroly 

provedené v ZŠ Horní Ředice a z ní vyplývající závěry. 

• Projektový záměr týkající se modernizace počítačové učebny a 

dovybavení soukromé učebny v ZŠ Horní Ředice s využitím dotace 

z IROP prostřednictvím MAS Holicko. 

 

 

 

 



USNESENÍ 

ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 22.5.2019 

 

Rada obce se seznámila: 

 

• S hospodařením obce za měsíce leden – duben. 

• S opravou seznamu schválených žádostí Pardubickým krajem 

prostřednictvím Malého LEADERu pro Holicko v roce 2019. Díky 

tomu byla do seznamu zařazena i oprava sociálního zařízení kabin 

fotbalového hřiště.  

• S podpisem smlouvy s firmou Mikeš ohledně dodávky elektromobilu. 

• S provedenou instalací informačních tabulí. 

• S návrhem smlouvy s firmou OSA. 

• S pokračováním mapování v obci.  

• S navýšením ceny za uložení bioodpadu na kompostárně v Holicích ze 

100 Kč na 300 Kč za tunu.  

 
 

USNESENÍ 

ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 12.6.2019 

 

Rada obce se seznámila: 

 

• Se žádostí o prodloužení dohody s ÚP v Pardubicích týkající se 

příspěvku na VPP. 

• S návrhem darovací smlouvy na „Podporu domácí hospicové 

péče Oblastní charity Pardubice“. 

• S návrhem smlouvy o poskytování pečovatelské služby Oblastní 

charity Pardubice. 

• S termínem konání Valné hromady Lesního družstva Vysoké 

Chvojno dne 20.6.2019 za účelem schválení roční účetní 

závěrky, hospodářského výsledku a rozdělení čistého zisku za 

rok 2018. 

• S osvědčením o úspoře emisí díky rozvoji a provozu systému 

tříděného odpadu a recyklace využitelných složek odpadů 

včetně obalových předloženým firmou Ekokom a.s. Naše obec 



dosáhla úspory: emise CO2 ekv.: 175,391 tuny, úspora energie: 

4 800 355 MJ. 

• S výměnou dveří a oken budovy sběrného dvoru. 

• S nákupem tří skákacích hradů pro 13 obcí Dobrovolného 

svazku obcí Holicko. Ty budou využívány při obecních akcích. 

• Se zápisem dětí do 1. ročníku ZŠ. 

 

 

Rada obce projednala: 

 

• Cenovou nabídku na pořízení leteckého, panoramatického 

obrazu Horních Ředic předloženou firmou Amido, České 

Budějovice. 

 
 

 

USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Ředice dne 20.6.2019 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

 

• Rozpočtové změny č.2. 

• Vzdání se předkupního práva při prodeji chaty ev.č. 56, p.č. 

4700/19 na Vysokém Chvojně. 

• Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s firmou Cetin. 

• Darovací smlouvu ve výši 10.000 Kč na podporu „Domácí 

hospicové péče Oblastní charity Pardubice“. 

• Zpracování projektu „Stavební úpravy a pořízení vybavení 

učebny informatiky a venkovní učebny při ZŠ Horní Ředice“ a 

projektu „Stavební úpravy chodníku u silnice III/3051“. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Připravované akce: 

20.07.2019 -  Staré pecky a fláky 

24.08.2019 - Staré pecky a fláky 

24.08.2019 – Sraz šlapacích moskvičů 

01.09.2019 – Den pro dříve narozené 

14.09.2019 – 100 let TJ Sokol Horní Ředice 

21.09.2019 – Turnaj ve střelbě ze vzduchovky 

19.10.2019 – Ředický borec a borka 

03.11.2019 – Hornoředická desítka 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD 

Sportovních hřišť v Horních Ředicích 

(dále jen „Provozní řád“) 
I. Úvodní ustanovení 

Provozní řád určuje podmínky bezpečného provozu a musí být všemi 

návštěvníky bezpodmínečně dodržován. 

Vlastníkem a provozovatelem sportovních hřišť s antukovým i umělým 

povrchem (dále jen „Hřiště“) v Horních Ředicích je obec Horní Ředice, Horní 

Ředice 101,533 75 Dolní Ředice. 

II. Vstup na hřiště 

1) Vstup na hřiště je povolen pouze v určené provozní době. 

2) Vstupem na hřiště se každá osoba podrobuje ustanovením tohoto 

Pracovního řádu, je povinna tato ustanovení dodržovat a dbát 

pokynů odpovědných pracovníků provozovatele. 



3) Na hřišti není povolen vstup osobám pod vlivem alkoholu a 

návykových látek. 

4) Na hřiště není povolen vstup se zvířaty. 

5) Na hřišti platí zákaz: 

• kouření 

• manipulace s ohněm 

• jízdy na kole 

• odhazování odpadků mimo místa k tomu určená 

III. Provozní pokyny hřiště 

1) Všechny osoby pohybující se na hřišti se musí ve svém vlastním zájmu 

chovat opatrně a předcházet tak případným úrazům, neboť 

provozovatel za ně nenese žádnou odpovědnost. 

2) Osoba, která si hřiště pronajala či má platnou permanentku, si před 

zahájením hry zkontroluje, že zařízení hřiště je nepoškozené. 

3) Každá osoba pohybující se na hřišti je osobně odpovědná za jakékoli 

poškození a znečištění prostorů a zařízení areálu. Případnou škodu, 

která vznikla za jeho přítomnosti, je povinna v nejbližším možném 

termínu nahlásit v kanceláři obecního úřadu. Škodu, která vznikla 

jeho vlastním zaviněním, porušením provozního řádu či špatnou 

manipulací se zařízením hřiště je povinna uhradit. 

IV. Provoz a správa hřiště 

1) Za provoz a údržbu hřiště je zodpovědný vlastník hřiště. 

2) Hřiště je v provozu od dubna do října. 

3) Provozní doba hřiště: 6 – 22 hodin (noční hra po individuální dohodě) 

4) Hřiště je určeno pouze pro tenis pro povrch s antukou, hřiště 

s umělým povrchem jsou určena pro míčové hry (tenis, basketbal, 

odbíjená, nohejbal, florbal) 

5) Pronájem hřištěm zajišťuje v kanceláři Obecního úřadu Horní Ředice 

(tel. 606 660 205) nebo u správce (Štefan Chyla, tel: 732 173 801). 

6) Klíče od hřiště budou hráčům vydány po zaplacení permanentky či 

pronájmu hřiště. 



7) V případě nepříznivých povětrnostních podmínek (mráz, sníh, 

vichřice, vytrvalý déšť) pro provoz hřiště je vlastník oprávněn 

částečně omezit nebo zcela uzavřít provoz, aniž b byl povinen 

předem oznámit tuto skutečnost objednavateli. 

 

V. Pohyb osob v prostoru hřiště 

1) Vstup do prostoru hřiště je povolen osobám, které si pronajaly od 

provozovatele tento prostor. 

2) Osoby mladší 15 let se mohou pohybovat v prostoru hřiště pouze 

v doprovodu zákonného zástupce nebo odborného dozoru (učitel, 

vedoucí) staršího 18 let. 

3) Pohyb v prostoru hřiště je povolen pouze ve sportovní obuvi. Je 

zakázáno vstupovat na umělý povrch v nevhodné obuvi – kopačky, 

tretry, boty s podpatkem nebo ve znečištěné obuvi (blátem, 

štěrkem). 

4) Na hřišti platí zákaz: 

• Manipulace s ostrými předměty 

• Přemísťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená 

místa 

• Konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu 

VI. Sportovní náčiní a výpůjční řád 

1) Sportovní náčiní uživatelů musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí 

ohrožovat bezpečnost ostatních uživatelů a poškozovat sportovní 

zařízení. 

2) Sportovní náčiní (zapůjčené provozovatelem hřiště) se smí používat 

jen v prostoru hřiště. 

3) V případě poškození sportovního náčiní nepřiměřenou manipulací 

nebo jeho ztráty, je zájemce povinen uhradit vzniklou škodu ve výši 

pořizovací ceny náčiní. 

VII. Závěrečná ustanovení 



1) Provozní řád je závazný pro všechny osoby pohybující se na hřišti. 

2) Ze hřiště bude vykázána každá osoba, která přes napomenutí 

odpovědného pracovníka nebude dodržovat ustanovení tohoto 

Provozního řádu či neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků 

provozovatele. 

3) Součástí Provozního řádu je Ceník. 

4) Tento Provozní řád je pořízen ve dvou výtiscích, každý s platností 

originálu.  

• jeden výtisk je vyvěšen na vývěsce u hřiště 

• Jeden výtisk je uložen v kanceláři Obecního úřadu Horní 

Ředice 

5) Tento provozní řád nabývá účinnosti 1.5.2019. 

 

 

Ceník hřiště 

Permanentka hřiště antuka: 
občan Horních Ředic   700 Kč 

děti do 15 let    300 Kč 

rodinná místní               1500 Kč 

ostatní                              1000 Kč  

(zaručena 2 hodiny týdně stálá rezervace pro jednu osobu) 

 

Jednorázový pronájem hřiště 160 Kč/ hodina 

 

Ceník hřiště u Blanky a ZŠ: 

Permanentka: 
občan Horních Ředic   500 Kč 

děti do 15 let    300 Kč 

ostatní                                 750 Kč  

(zaručena 2 hodiny týdně stálá rezervace pro jednu osobu) 

 

Jednorázový pronájem hřiště tenis 120 Kč/ hodina 

Volejbal, nohejbal   200 Kč/ hodina 

Florbal     250 Kč/ hodina 



Ze školy 

Dne 20. 6. se konalo vystoupení žáků ZŠ Horní Ředice v hostinci u Červinků. 

Tento rok si děti vymysleli téma, CIRKUS BUDE. 

Celé představení doprovázeli klauni, exotické tance, divadelní představení, 

moderní tance, zpěv, zapojení hudebních nástrojů, nechyběl zde i krásný 

tanec Can Can. Na závěr se zpívala píseň z cirkusového prostředí – Každý na 

světě. 

Atmosféra byla velice příjemná a věříme, že si každý našel to, co ho nejvíce 

pobavilo. 

Krásné prázdniny a hezkou dovolenou přejí děti a kolektiv ZŠ Horní Ředice 

 

Informace od členů školské rady pro rodiče žáků ZŠ Horní Ředice 

Vážení rodiče,  

na poslední rodičovské schůzce, která se uskutečnila dne 14. 5. 2019, jsme vás 

informovali o tom, že bude zřízena e-mailová adresa, na kterou budete moci 

zasílat své podněty pro jednání školské rady. Pro tyto účely byl tedy zřízen e-

mail: skolskaradazshr@seznam.cz (školská rada Základní škola Horní Ředice) a 

prosíme Vás tímto o využívání tohoto nástroje za účelem sdělení podnětů, 

kterými by se měla školská rada zabývat. Veškeré tyto vaše připomínky budou 

následně projednány na školské radě a o výsledku jednání budete informováni 

prostřednictvím zápisu, který bude zveřejněn na webových stránkách školy. 

Školská rada se schází zpravidla dvakrát do roka, ale pokud uvidíme, že se 

nashromáždilo velké množství podnětů, či se jedná o podněty, které je vhodné 

prodiskutovat co nejdříve, bude se školská rada scházet častěji.  

Současné složení školské rady: 

- za pedagogický sbor – Věra Morávková a Eva Bendová 

- za zástupce rodičů – Libuše Melichová a Petra Skácelová 

- za zástupce zřizovatele – Zuzana Bolehovská a Monika Holečková 

mailto:skolskaradazshr@seznam.cz


K e-mailu budou mít přístup všichni členové školské rady. Chtěli bychom ještě 

zdůraznit, že se nejedná o komunikační prostředek, který je určen k běžným 

sdělením pedagogickému sboru – omlouvání z výuky, odhlašování obědů, 

získávání informací o prospěchu apod. Pro tyto účely využívejte telefonní 

spojení do školy či osobní kontakt, jak jste byli zvyklí doposud.  

Další školská rada se uskuteční v průběhu září 2019, těšíme se na vaše podněty.  

Přejeme příjemně prožité léto,  

za školskou radu, Petra Skácelová 

 

NOC KOSTELŮ PRO OPUŠTĚNÉ PEJSKY 

V pátek 24.5. proběhla v naší obci již tradiční Noc kostelů. Do 

pestrého programu se mimo jiné zapojili i žáci Základní umělecké školy 

Karla Malicha v Holicích. Výtvarný obor zde prezentoval svůj projekt 

"Výtvarka pomáhá pejskům". Jednalo se o charitativní sbírku na podporu 

Psího domova v Lukavicích. Toto zařízení, nacházející se poblíž Rychnova 

nad Kněžnou, nemá status městského útulku, je proto z velké části odkázán 

na finanční pomoc lidí z okolí. Žáci z výtvarky připravili ve zvonici stánek s 

drobnými předměty, které ve škole několik předcházejících hodin v rámci 

projektu vyráběli. Návštěvníci Noci kostelů si tedy mohli za dobrovolný 

příspěvek do zapečetěné pokladničky vybrat například záložku do knihy, 

magnetku na lednici a další drobnosti. 

Součástí akce byla také výstava fotografií žáků ze společného 

venčení opuštěných pejsků v Lukavicích, kam se na Velikonoce žáci 

vypravili. Noc kostelů v Horních Ředicích se tak stala jednou z pěti akcí, na 

kterých žáci peníze pro pejsky vybírali. Dohromady se za všechny tyto akce 

žákům podařilo nashromáždit pro útulek přes 7 000 Kč. Velký dík patří 

právě obci Horní Ředice, protože kromě příspěvků vybraných ve zvonici 



obdrželi žáci do kasičky ještě část peněz, vybraných v kostele v rámci 

dobrovolného vstupného.  

Poděkování si zaslouží také organizátorka Noci kostelů Tereza 

Vostřelová, bez které by se sbírka ve zvonici neuskutečnila.  

Jsme rádi, že v dnešní době ještě existují lidé, kteří se 

nestarají jen o sebe a o své blaho, ale zajímá je i osud němých tváří. 

Vybrané peníze se do poslední koruny dostanou k opuštěným pejskům do 

Lukavic a všichni doufáme, že pomůžou vnést trochu radosti do smutných 

psích očí.  

        Edita Slabá 

 

Vítání občánků 

Dubnové vítání proběhlo v neděli 14.4.2019 tentokrát v sále Obecního domu, 

pozváno bylo celkem 6 dětí. Tomáš, Vilém, Matyáš, Eliška, Antonín a Adam. 

Hezkou atmosféru doladily děti z naší ZŠ.  

Novým občánkům Ředic přejeme hodně zdraví, lásky a hodné a trpělivé 

rodiče. 

         OÚ 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Z ČINNOSTI SBORU  

             DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
DĚTI: 

➢ 6. 4. 2019 proběhla celorepubliková akce, s názvem Ukliďme Česko - za 

pomoci dospělých jsme s dětmi vyčistili okolí naší obce. Nasbíralo se cca 300 

kg odpadu. 

➢ 13. 4. 2019 jsme se s dětmi vydali na branný závod na Rokytenskou míli - 

zúčastnilo se družstvo starších, družstvo mladších „A“ a „B“. Mladší „A“ se 

umístilo na 7. místě a družstvo „B“ na 27. místě z celkového počtu 30 

družstev. Staršímu družstvu se oproti loňskému závodu dařilo a skončili na 

7. místě z 22 družstev. 

➢ 26. 4. 2019 pořádal náš sbor přednášku zdravovědy, pod vedením 

zkušeného záchranáře pana Richarda Kubáta.  

➢ 27. 4. 2019 jsme se tradičně zúčastnili dopravní soutěže Šmídl Rallye. Plně 

vyzbrojeny vyrazily dvě posádky. Jedna ve složení zcela dámském a druhá ve 

složení pánském. Opět se prokázalo, že vytahovat se na startu se nevyplácí, 

a tak přes veškeré poznámky ze stran chlapů, se ženská posádka umístila na 

krásném 7. místě a pánové se museli uspokojit s místem 10. 

➢ 7. 5. 2019 se konalo na stanici HZS Pardubice předání cen za soutěž Požární 

ochrana očima dětí a mládeže. V digitální technologii jsme obsadili všechny 

tři přední pozice. Na prvním místě Doubravka Kunátová, na druhém Nicol 

Formánková a na třetím Káťa Šandová. Po vyhodnocení zasedla porota v 

jiném složení a rozhodovalo se o tom, kdo postoupí do Krajského kola. Tam 

se nakonec probojovala Nicol Formánková a i v tomto kole získala 2. místo. 

Cenu si jela převzít s maminkou a trenérkou Martinou do Chocně a to 18. 5. 

2019. Zde na všechny děti čekalo krásné překvapení v podání tiskové mluvčí 

HZS Pardubického kraje Venduly Horákové. Ta se již dlouhá léta věnuje 

kouzelnickému umění a měla pro děti připravený krásný program. 

➢ 12. 5. 2019 jsme se zúčastnili Dřítečského klání - počasí bylo všelijaké, ale 

nakonec se umoudřilo a mohlo se závodit, i když bez vody. Mladší žáci „A“ si 

odtud odvezli nádherné 2. místo a mladší žáci „B“ místo 11. z celkového 



počtu 19 družstev. Starším se moc nedařilo a odvezli si 13. místo z celkového 

počtu 15. družstev. 

➢ 18. - 19. 5. 2019 proběhlo v Cholticích Okresní kolo hry Plamen. Mladší žáci 

si odvezli celkové 9. místo a starší 10. místo. V závodu jednotlivců 60m s 

překážkami se nejlépe z dívek dařilo Ádě Brandýské, která obsadila krásné 

6. místo z 18 dívek a z chlapců si vyběhal krásné 13. místo Vojta Bárta z 19 

chlapců. 

➢ 8. 6. 2019 se vydalo pár zájemců na soutěž TFA Třebosice (železný hasič). 

Pro děti to byl super zážitek, nová zkušenost a hlavně úspěchy. Vojta Bárta 

si vybojoval 1. místo, Áďa Brandýská 4. místo a Máťa Brandýský 7. místo. 

Ten samý den se konal závod nočních požárních útoků v Sezemicích. Byl to 

náročný den, ale opět se nám dařilo. Mladší žáci si odvezli 2. místo, starším 

se lepila smůla na paty, a tak si přivezli 8. místo. 

➢ 15. 6. 2019 proběhly v obci oslavy k 140. výročí sboru. Počasí nám přálo až 

moc, bylo veliké teplo, ale i tak se vše obešlo bez komplikací. Vše proběhlo 

podle plánu, žádný časový skluz nenastal. Přivítání proběhlo v hasičské 

zbrojnici, poté se šel průvod od obecního úřadu směrem na sportovní areál 

Blanka, kde byl připraven bohatý program. Každý si určitě vybral svůj čas, 

kdy se chtěl podívat na ukázky ať dětí z přípravek Ostřetín a Břehy u 

Přelouče, nebo na naši starší gardu, která se předvedla se starší gardou z 

Litětin v hašení domu pomocí potahových koňských stříkaček. V 

odpoledních hodinách byla pro děti připravena na osvěžení pěna a několik 

soutěžních disciplín s požární a jinou tématikou. Disciplíny pro veřejnost 

připravila naše hasičská mládež. Po pěně se diváci mohli těšit na vyproštění 

osob z havarovaného vozu v podání SDH Dašice a poté na hašení vozidla na 

dálku, pomocí monitoru, které nám ukázala jednotka SDH Holice. Na konec 

si starší žáci dali souboj s muži v požárním útoku. Byla zde veliká radost, 

neboť každé družstvo mělo dva pokusy a oba byly ve prospěch našich 

starších žáků. 

Z našeho pohledu oslavy dopadly k naší spokojenosti. Doufáme, že se 

i návštěvníkům líbily. Oslavy by se ale nedaly zorganizovat nebýt 

dobrovolníků, kteří nám pomohli, a to především s občerstvením, za což 

jim patří veliké DÍKY. Díky také patří naší obci za podporu a za zapůjčení 

víceúčelového areálu Blanka. 

➢ 23. 6. 2019 proběhly poslední závody v tomto školním roce, které se konaly 

v Kostěnicích s názvem Kostěnický pohár. Sem odjela tři družstva - mladší 



„A“, mladší „B“ a starší. Mladší žáci „A“ si odvezli 8. místo, mladší „B“ 18. 

místo z celkového počtu 20 družstev a starší 9. místo z 15 družstev. Zde se 

vyhodnocovala i Liga Pardubického kraje za celý školní rok 2018/2019. V 

této lize se mladší žáci umístili na 6. místě z 23 družstev a starší žáci na 7. 

místě z 18 družstev. 

➢ Tímto náš závodní rok končí. Opět začneme trénovat v září. Proto, kdo bude 

mít zájem se k nám přidat a je mu více jak 8 let, neváhejte kontaktovat naši 

trenérku Martinu Brandýskou. Více info na letáčku. 

Všem přejeme krásné slunečné prázdniny, spoustu odpočinku, pohody 

a dobrodružství! 

DOSPĚLÍ: 
 

➢ 30. 4. 2019 jednotka provedla dohled nad pálením Čarodějnic. 
➢ 31. 5. 2019 se členové SDH podíleli při organizaci Dětského dne. 
➢ 1. 6. 2019 se uskutečnil Den otevřených dveří v nově zrekonstruované 

hasičské zbrojnici. 
➢ 14. 6. 2019 proběhlo školení na stanici HZS v Pardubicích na téma civilní 

obrana. 
➢ 15. 6. 2019 členové uspořádali oslavy k 140. výročí od založení sboru. 

za SDH HŘ Anežka Jedličková                                                                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Zdravíme příznivce ředické kopané, 

Tak nám nějak ta jarní část sezóny 2018/2019 utekla, že můžeme začít 

bilancovat.  V lednu 17.1 . se konala v sále u Červinků tradiční „výroční 

schůze“ a pak následoval 2.2. „Sportovní ples“. Obě akce proběhly ke 

spokojenosti všech zúčastněných.  

V rámci dotačního programu pro podporu sportu dětí a mládeže jsme získali 

finanční dotaci od Pardubického kraje na nákup nových juniorských 

přenosných fotbalových branek pro naše žákovská družstva. Děkujeme. 

A teď k fotbalu. Sezona 2018/2019 se pro všechna mužstva vyvíjela rozdílně, 

ale nakonec si tu radost z toho fotbalu všichni užili a o tom to je! 

„A“ mužstvo pod vedením „již ředicky ošlehaného“ Standy Šedivky sehrálo 

v zimní přípravě několik přátelských utkání, kde ladily formu na jaro. Jistě 

příprava proběhla podle trenérových představ, ale jak se říká trenér nemůže 

být nikdy spokojen. Do jarních bojů v 1. A tříde se „A“ mužstvo pustilo 

z podzimní třetí příčky na útok druhé pozice zaručující případný postup do 

krajského přeboru. Jarní část odstartovali hráči dobře a serií 7 výher( jedna na 

penalty) poskočily na druhé místo a do konce soutěže to bylo jak na houpačce 

(prohra, výhra, prohra atd.). Nicméně druhé místo bylo uhájeno v posledním 

domácím zápase, kde výhra 2:1 na Ústím nad Orlicí, odpálila domácí 

postupové oslavy. Celkově tedy druhé místo se ziskem 53 bodů a skóre 62:34 

, kdy nejlepším střelcem byl František Völkl se 13 brankami. Hra na jaře se 

odvíjela podle účasti na zápasech a kdyby někdy nezaskočili borci z béčka, tak 

to chvílemi vypadalo, že bude muset nastoupit legenda „Olda“ Špatenka 

(nejlépe bosý) a předvést i ve svém věku fotbalové umění. Oslavy proběhly 

bouřlivě a bude jistě zajímavé sledovat naše borce v KRAJSKÉM PŘEBORU. 

Hráči „B“ mužstva chodili celou zimní přípravu na umělou trávu, a v hojném 

počtu chtěli nabrat kondici na jarní část. Umělka je jistě na zimu vynikající, ale 

má to i své proti, kdy se na tvrdém povrchu zranili 3 hráči. Kluci bé týmu, byli 

natěšeni na jarní část čtvrté třídy, ale ochuzeni o 5 hráčů oproti podzimu, se 

dalo tušit, že to jaro nebude jednoduché. Odehráli poměrně několik dobrých 



zápasů, kde se to pověstné srdíčko a štěstíčko přiklonilo na jejich stranu, ale 

také několik zápasů, kde celý mančaft vypadal na ručník a koukali na sebe, 

jako lidé za minulého režimu do výloh Tuzexu. Je potřeba říci, že mužstvo 

drželo pohromadě i v těžkých chvílích a vytvořila se tu parta kluků, kteří se 

fotbalem baví a těší se na to pozápasové pivěčko a na kus toho „žvance“. 

Nakonec jsme tedy skončili na osmém místě se ziskem 41 bodů a scóre 70:51 

a nejlepším střelcem byl Dostál Jakub s 15 brankami. Nicméně na příští 

sezónu je potřeba vyladit pár detailů a dát se s chutí do toho. 

Naši nejmenší caparti se scházeli v úterý a čtvrtek a trénincích, kdy se 

podvedením našich trenérů připravovali na jarní část svých soutěží. Mladší 

„U9“ sehrála 18 zápasů a umístila se na šestém místě se ziskem 27 bodů a 

skóre 162:151. Nejlepším střelcem byl Čížek Radek se 60 přesnými trefami. 

Starší U13 sehrála, kvůli nižšímu počtu družstev základní část + nástavbu a 

nakonec se umístila na posledním 8 místě se ziskem tří bodů a se skóre 

38:151, kdy jejich nejlepším střelcem byli Borovský Matěj, Adam Rychtera a 

Pamánek Tomáš se 4 zásahy. U těchto žákovský týmů je potřeba říci, aby ty 

naše malé borce nepřestával ten fotbal bavit a aby měli chuť se nadále 

zlepšovat. Největší dík ale patří trenérům, kteří obětují svůj čas strávený na 

hřišti při trénincích a zápasech na úkor rodiny a v prvé řadě rodičům že vedou 

své ratolesti ke sportu.  Bude probíhat přes prázdniny nábor nových nadějí a 

veškeré info. Bude vyvěšeno na stránkách klubu nebo na tel. Janura Filip 

725 601 914. 

Nakonec ti naši nejstarší a to je „Stará garda“ .  Pánové se scházeli každý 

čtvrtek, nejdříve přes zimu na umělce a pak na fotbalovém hřišti. Jim se sezón 

teprve rozbíhá a kdy jako tradičně odehrají čtyři turnaje za rok (Sezemice, 

Ředice, Dříteč, St. Hradiště) a budou se ucházet o celkové prvenství. Dne 

22.6. odehráli přátelský zápas v Sezemicích se starou gardou u příležitosti 100 

let Sezemského fotbalu. Zápas skončil 2:2 a všichni si to náramně užili. 

Nakonec bychom chtěli poděkovat sponzorům, rodičům a také našim věrným 

fanouškům a zveme Vás na tradiční „Pecky a fláky“ konané na hřišti (29.6, 

20.7., 24.8.) 



Přejeme všem krásné prožití léta a hezky strávené dovolené a prázdniny  

       Za FK Mládek ml. 

www. horniredice.estranky.cz  

 

 

30.4. a 1.5. patřil jako každý rok dvěma oblíbeným akcím 

v naší obci. 

Pálení čarodějnic proběhlo v příjemné atmosféře a domácí dobroty se 

setkaly opět s kladným ohlasem. O zábavu pro děti se postarala Zuzka 

Bolehovská s Ivou Slabou, Stáňou Hrdou a novou čarodějnicí Pavlou 

Kunátovou, která pro děti připravila i krásné malé čarodějnice 

z keramiky. Plnění úkolů mělo letos velký úspěch i odrostlejších dětí, ty 

létaly na koštěti a házely pingpongové míčky dlouho do večera. Pak 

rozsvítil oblohu oheň, prostorem se vinula vůně kouře, jara a všude 

kolem pobíhaly a tančily děti se svítícími doplňky, které už k našim 

ředickým čarodějnicím neodmyslitelně patří. Celý večer ladil do 

příjemných tanečních tónů Pavel Sláma. 

Prvomájový cyklovýlet byl tentokrát nasměrován do Turova, sešlo se 

nás na dobrých padesát cyklistů a cyklistek, malých i velkých a po 

pěkné rovince jsme ujeli 30 km. V Turově jsme se byli podívat na místní 

soukromé rybníky, jejichž majitel nás mile přivítal a povyprávěl o jejich 

vzniku a postupném rozšiřování. Opekli jsme si buřty, lehce jsme se 

občerstvili a vydali se zase zpět. Tempo jsme trošku zrychlili, protože 

tentokrát nás zastihla malá dešťová přeháňka. Nám však 

nevadila….májový déšť je přeci na krásu. 😊 

       Zuzana Bolehovská 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dětský den 

…se konal v pátek 31.5.2019 od 17 hodin. Akce se účastnily a aktivně 

pomáhali všechny složky Horních Ředic. SDH, TJ Sokol HŘ, myslivecké 

sdružení, FK HŘ, kulturní komice a mnoho dalších dobrovolníků včetně centra 

Kudy z nudy. Pomocníků bylo celkem 45.  

Návštěvnost byla rekordní, přijely si zasoutěžit a zařádit nejen děti z naší 

obce, ale i z Holic, Rovně, Dolních Ředic a dokonce až z Pardubic. Těší nás 

zájem širokého okolí a je to pro nás dobré znamení, že tuto akci děláme 

dobře a že nás baví. 

Jsme rádi, že se všechny dobroty snědly do posledního drobečku, pivo a limo 

vypilo do poslední kapky. Tak by to mělo být. A pokud se na někoho 

nedostalo? Nevadí, dostane se příště. Vždyť je to dětský den. 😊 

  Zuzana Bolehovská 

Malé ohlédnutí za pasováním na Rytíře řádu čtenářského 
 

17.03.2009 

Cokoliv v životě se děje poprvé, bývá vyjímečné 

Těmito slovy začínal článek z prvního pasování prvňáčků na Rytíře 

řádu čtenářského v knihovně v Horních Ředicích 

25.6.2019 

Cokoliv v životě se děje poprvé, bývá vyjímečné. 

Již po jedenácté je pasování pro naše prvňáčky poprvé, vyjímečné a 

nezapomenutelné. 

Jen král, královna, paní učitelka i pohádková babička, jsou o jedenáct 

let starší.  

Z prvních rytířů jsou již velké slečny a mladí pánové. Doufejme, že 

láska ke knihám zůstala. 

Našim novým malým rytířům přejeme hodně krásných chvilek nad 

knížkou a těšíme se na další nové rytíře. 

Míla Polednová 

 
 



Hlubáček, lesní mateřská škola v Holicích, se představuje… 

V téhle školce se nepečuje o stromky, je to skutečná mateřská škola pro děti z 

Holic a okolí, která právě vzniká v blízkosti rybníku Hluboký – proto tedy 

Hlubáček. Od září 2019 v ní budou dva pedagogové provázet skupinu 15 dětí. 

Úspěšně proběhl její zápis do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 

(Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), bude tedy vůbec první 

rejstříkovou lesní mateřskou školou (LMŠ) v celém Pardubickém kraji, a může 

tak poskytovat povinné předškolní vzdělávání. Od roku 2010 průběžně vzniklo 

a nyní po České republice funguje více než 120 lesních mateřských škol. 

Vzdělávání v LMŠ (vychází z pedagogického konceptu MŠMT ČR) je realizováno 

převážně venku, v přírodě a to za každého počasí. 

Již od podzimu 2018 se pravidelně scházíme každý čtvrtek, vždy od 9 do 11 

hodin, a užíváme si společně vzdělávání s pobytem na čerstvém vzduchu. Škála 

výchovně-vzdělávacích činností, které se dají realizovat venku, je opravdu 

pestrá. Na našem facebookovém profilu 

https://www.facebook.com/hlubacek/ najdete pro představu k našim 

aktivitám mnoho zajímavých a výmluvných fotek.      

V termínech 13. a 16. 5. 2019 u nás proběhl první zápis budoucích školkáčků, 

pro které jsme si připravili praktické drobnosti a zajímavé aktivity. Děti 

k předškolnímu vzdělávání budeme, dle dostupné kapacity, přijímat i 

v průběhu celého školního roku. V souvislosti s docházkou do naší školky často 

zaznívá otázka, zda přijímáme i neočkované děti a jak se děti budou stravovat. 

Stejně jako ostatní mateřské školy jsme i my povinni přijímat k předškolnímu 

vzdělávání pouze děti očkované. Výjimku mají pouze ty děti, které očkovány 

být nemohou ze zdravotních důvodů, což musí rodiče doložit potvrzením od 

dětského lékaře. Co se týká stravování, toto bude zajištěno dovozem svačin a 

obědů ze školní jídelny Holice, která poskytuje stravu i jiným mateřským 

školám v okolí. Všechny další potřebné informace samozřejmě nejdete též na 

našich webových stránkách www.hlubacek.cz. Veškeré Vaše dotazy rádi 

zodpovíme prostřednictvím kontaktů, které jsou uvedeny na našich stránkách. 

https://www.facebook.com/hlubacek/
http://www.hlubacek.cz/


Závěrem si Vás dovolujeme pozvat na Lesní slavnost v neděli 1. 9. 2019, kdy 

proběhne slavnostní otevření naší školky a zahájíme tak spolu první rok 

provozu! Program akce budeme postupně zveřejňovat, ale už teď vám 

můžeme prozradit, že se můžete těšit na loutkové divadlo a svou účast nám 

přislíbil známý holický rodák, vážený patron naší školky pan Michal Dalecký se 

svojí kapelou BomBarďák!  

     S láskou a blátem Hlubáček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
    SP O L E Č E N S K Á  K R O N I K A 
Narodili se:  

Daniela Jeřábková 303 

 

               

Přistěhovali se:                                         

Tereza Jeřábková 303 

David Jeřábek 303 

Michaela Koubková 214 

Jiří Novák 364 

       

Odstěhovali se:    

Marek Vopršál  87 

 

Opustili nás:   

Hana Půlpánová 219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 K 30. červnu 2019 žije v naší obci 1027 obyvatel.    

 


