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Vážení spoluobčané,
prozatimní průběh letošního
roku si milovníci slunečních
paprsků jistě užívají, neboť
v našich končinách bývá
nezřídka tepleji než v některých
níže položených oblastech
zaplavených turisty.
Záporem a nutno zdůraznit varovným je u nás dlouhodobý nedostatek
srážek a s ním spojený, neustále se prohlubující deficit hladiny spodní
vody. Přestože současný stav začíná být alarmující, zodpovědná
ministerstva ‚(životního prostředí, zemědělství, místního rozvoje) toho
moc nečiní. Jakákoliv podpora či systémové řešení problému je
v nedohlednu, vyhlášená dotační výzva umožňující záchyt srážkové
vody tvz.“Dešťovka“ se našeho regionu vzhledem k nastaveným
podmínkám netýká. Pardubicko se přitom za poslední tři roky řadí
k nejohroženějším oblastem v rámci České republiky v množství
naměřených celoročních srážek. Asi se čeká, že to někdo zařídí…
Krásné léto v Horních Ředicích provází mnohé změny plynoucí
s probíhajících a v příštích týdnech k zahájení připravených stavebních
akcí. Na čtyřech místech zpětného odběru jsou nově kontejnery pro
vytříděný plast, papír, sklo a někde i textil a drobné elektro umístěny
do pohledného hrazení z kovu a dřeva, pokračují práce na rekonstrukci
a přístavbě hasičské zbrojnice a obecních garáží, před dokončením je
výstavba chodníku k základní škole včetně nového povrchu přilehlé
místní komunikace. Koncem měsíce července firma Chládek a Tintěra
zajistí pokládku asfaltové živice na účelové cestě k ředickému rybníku,
firma STILMAT započne na počátku srpna výměnu umělého trávníku na
víceúčelovém hřišti u ZŠ. Z důvodu havarijního stavu nosného základu

čekárny autobusové zastávky na Kladně započala její rekonstrukce,
dokončeny byly obnova oplocení fotbalového areálu včetně instalace
podhrabových desek a betonových pásků, záměr umožnit bezbariérový
přístup od vstupní brány po hřbitovní cestě ke kostelu a vybudování
zpevněné plochy pro kontejner k ukládání hřbitovního biologického
odpadu (ne plastů, skla a umělých květin).
V obci samozřejmě probíhá množství drobných úprav, pravidelná
údržba veřejných prostranství a obecních zařízení.
V následujících dnech zahájí firma Eurovia rekonstrukci mostu 29817-4
– u Bolehovských, která uzavře průjezd všem motorovým vozidlům do
Dolních Ředice. Objížďka bude vedena po silnici I/36 a potrvá zřejmě
do konce letošního roku.
Takže ať se vše podaří a hezký a spokojený zbytek léta.
Ing. Jiří Kosel
starosta obce

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 23.5.2018
Rada obce se seznámila:
• S postupem prací na rekonstrukci a přístavbě hasičské zbrojnice a
obecních garáží.
• S navrženou realizací výstavby čtyř ploch pro umístění kontejnerů na
tříděný odpad
• Se zprávou SÚS Pk týkající se zahájení zpracování projektové
dokumentace druhé etapy opravy silnice III-29817 (od křižovatky
Vysoké Chvojno – Komárov k Holicím) a přípravy a předpokládaného

zahájení rekonstrukce mostu 29817-4 (u Bolehovských). U této akce
probíhá výběrové řízení.
• S dokončením oplocení fotbalového areálu
• S informací o vyhodnocení obce v soutěži O perníkovou popelnici a
Sběrače roku. Naše obec v obou opět zvítězila a díky tomu získala
odměnu ve výši 100 000,-Kč.
Rada obce projednala:
• Informaci o nutné opravě středové spáry silnice III-29817
• Žádost o stanovení dopravního značení pro místní úpravu provozu na
této silnici – jedná se o zhotovení středové podélné čáry a podélného
značení autobusových zastávek.
• Opravu a obnovu herních prvků u zařízení Rosnička.
Rada obce schválila:
•

Výsledek výběrového řízení na úpravu víceúčelového hřiště u
ZŠ spočívající především ve výměně umělého trávníku. Nejnižší
nabídku předložila firma STILMAT Žamberk se smluvní
podmínkou realizace do 31.8.2018.

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 21.6.2018
Rada obce se projednala:
• Výsledek konkurzního řízení na ředitelku ZŠ Horní Ředice.
Rada obce schválila:
•

Výsledek konkurzního řízení a jmenování od 1.8.2018 do
funkce ředitelky ZŠ Horní Ředice paní Mgr. Kateřinu
Horákovou.

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Ředice dne 19.4.2018
Zastupitelstvo obce projednalo:
•

Pracovní verzi dotazníkového šetření Programu rozvoje obce
Horní Ředice na období 2018-2023.

Zastupitelstvo obce schválilo:
•

•

Požadavek zapracovat do probíhající změny Územního plánu
Horní Ředice č. 2. úpravu prostorového regulativu pro
zastavitelnou plochu Z22, aby byla umožněna v této ploše
realizace jednopodlažního domu s plochou střechou.
Výsledek z výběrového řízení na výstavbu chodníku u základní
školy. Ve výběrovém řízení zvítězila firma Chládek a Tintěra

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Ředice dne 21.6.2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•
•
•
•
•
•

Rozpočtové změny 2/2018.
Vzdání se předkupního práva při prodeji chaty ev. č. 85,
p.č. 6956/41 na Vysokém Chvojně.
Prodej pozemku 1510/147 o výměře 128 m2 za 350,- Kč\m2.
Uzavírání manželství na katastru obce (konání obřadů).
Opravu místní komunikace k základní škole.
Pokládku asfaltové živice na účelové cestě k ředickému rybníku.
Rozhodnutí Rady obce o volbě nové ředitelky základní školy

OZNÁMENÍ
Obec Horní Ředice podle ustanovení §38 odst. 1 písm. a) zákona č.
256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
vyhlašuje
na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,
Katastrální pracoviště Pardubice (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO4/2017-606, že v katastrálním území Horní Ředice obce Horní Ředice
bude dne 20.8.2018 zahájeno zjišťování průběhu hranic pozemků a
vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým
mapováním.
Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic písemně
zváni nejméně týden předem.
Podle § 37 katastrálního zákona jsou vlastníci nemovitostí
kromě jiného povinni:
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto
jednání vyslat svého zástupce,
b) označit ve stanovené lhůtě do 19.8.2018 trvalým způsobem a na
vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků, kromě hranic
pozemků, které jsou sloučeny do větších celků (§37 odst. 2
katastrálního zákona), a hranic druhů pozemků mezi sousedními
pozemky téhož vlastníka nebo jiného oprávněného,
c) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se
jejich nemovitostí, a to do 30 dnů od jejich vzniku a předložit
listinu (podle potřeby s geometrickým plánem), která změnu
dokládá.
Případná nepřítomnost pozvaného vlastníka a jiného oprávněného ani
jejich zástupce při zjišťování průběhu hranic není na překážku využití
výsledků zjišťování k vyhotovení nových souborů geodetických a
popisných informací katastrálního operátu (§42 odst. 6 katastrálního
zákona). Za nepřítomnost bez náležité omluvy nebo závažného důvodu
může být uložena pokuta za porušení pořádku na úseku katastru.
Způsob označení hranic pozemků musí být v souladu s ustanovením
§ 91 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální
vyhláška). Pokud vlastník hranice svých pozemků neoznačí, může
katastrální úřad rozhodnout, že hranice označí na náklad vlastníka
(§ 37odst. 2 katastrálního zákona) a vlastníku uloží pokutu za porušení

pořádku na úseku katastru. Neoznačují se hranice zemědělských a
lesních pozemků, které jsou sloučeny do větších půdních celků
(§ 37 odst.2 katastrálního zákona).
Vlastníci takových pozemků se vyzývají, aby v zájmu správného
doplnění hranic do katastru nemovitostí předem vyhledali zachované
úseky hranic pozemků, popř. zachované hraniční znaky, a při zjišťování
průběhu hranic na ně upozornili komisi.
Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen
„oprávněné osoby“) jsou podle §7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o
zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s
jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, oprávněni po oznámení
vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb
mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného
uživatele. Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují služebním
průkazem.Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit život
nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto
zařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka
a oprávněného uživatele nemovitosti a po ukončení zeměměřické
činnosti uvést nemovitost do původního stavu; přitom jsou povinny
dbát, aby co nejméně rušily hospodaření a užívání nemovitosti.
Mohou také, po předchozím upozornění, v nezbytném rozsahu provádět
na vlastní náklad nutné úpravy terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty
překážející zeměměřickým činnostem včetně využívání značek
bodových polí.
Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti nebo
oprávněný uživatel povinen strpět umístění měřických značek na
nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit,
učinit nepouživatelnými nebo zničit. Kdo poškodí, zničí nebo
neoprávněně přemístí měřickou značku, dopustí se podle § 17a
zeměměřického zákona porušení pořádku na úseku zeměměřictví
a může být za to pokutován.

Ze školy
V dubnu, květnu i červnu jsme měli opravdu hodně práce.
9. dubna jsme zapisovali nové prvňáčky. Se svými rodiči přišlo celkem 14
dětí – 11 chlapců a 3 děvčata. Už se na ně 3. září po prázdninách těšíme.
18. dubna a 11. a 12. června jsme sbírali starý papír. Moc děkuji všem,
co nám se sběrem pomáhali – těm, co nám přispěli, i těm, co nám
pomáhali přímo ve sběrném dvoře – pracovníkům OÚ i našim
tatínkům. Z peněz za sběry jsme dětem uhradily nové pomůcky, ceny za
soutěže, vstupné a dopravu na různé školní akce. Celkem jsme sebrali
16 834 kg papíru.
V rámci Recyklohraní kromě papíru sbíráme i baterie – 514 kg, vyřazená
elektrozařízení – 139 kg a 2 PC, nebo tonery – 5 sběrných boxů.
Získáváme tak body, za které si kdykoliv můžeme vybrat nějakou
odměnu – třeba sportovní náčiní, hry či školní potřeby. Abychom se
naučili správně třídit odpady, přijel k nám už podruhé Tonda Obal. Určitě
se to vyplatilo a vyplatí – vždyť naše obec získala 1. místo za třídění
odpadů. ☺
V dubnu opět naše děvčata vítala nové občánky, navštívilo nás hradecké
Divadélko pro školy a pořádali jsme slet hornoředických čarodějnic a
čarodějů.
V květnu si své znalosti děti vyzkoušely v přírodovědné soutěži. Všichni
účastníci si za krásné výsledky zaslouží pochvalu. Znalosti silničních
předpisů si děti ověřily na dopravním hřišti nejen v Pardubicích, ale i u
nás v Ředicích – v rámci dopravní výchovy k nám přijeli studenti Střední
školy automobilní Holice se svými učiteli a vytvořili pro nás tréninkovou
plochu – smontovali silnice, kruhové objezdy, železniční přejezdy,
přechody pro chodce či semafory. Bylo to báječné a velmi se nám to
líbilo. Moc jim děkujeme.
Na 10. května jsme připravili vystoupení pro naše maminky na oslavu
Dne matek v sále U Červinků – tentokrát maminky s dětmi cestovaly
kolem světa a nakonec skončily v Čechách u pohádkové operky O
dvanácti měsíčkách. S touto pohádkou pak děti vystupovaly ještě na Dni
kostelů v našem kostele sv. Václava, v MŠ Pardubická v Holicích a
nakonec zahrály pro ZŠ a MŠ na Dolních Ředicích. Vystoupení se jim moc

povedlo a udělalo nám a doufám, že i maminkám, radost. Poděkování
určitě patří i paním učitelkám, které vystoupení s dětmi nacvičily.
11. června ve škole proběhl Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny
VZPoura úrazům, který je zaměřený na prevenci úrazů a nehod u dětí a
mladistvých. Myslím si, že byl pro děti velmi poučný a doufám, že je
bude motivovat k větší opatrnosti při svých aktivitách.
12. června jsme se s našimi prvňáčky, jejich rodiči, králem, královnou a
pohádkovou babičkou sešli na malé slavnosti, na které byli malí čtenáři
králem Jiřím I. pasováni na „Rytíře řádu čtenářského“. Program nám
zahájily děti z divadelního kroužku veršovanou pohádkou.
20. června jsme jeli na školní výlet, tentokrát jednodenní. Navštívili jsme
zámek Loučeň a park s labyrinty. Některé nám daly zabrat, než jsme se
z nich vymotali, ale všechny jsme nakonec pokořili. ☺
V pátek 29. června jsme rozdali vysvědčení, vyhlásili nejlepší sběrače
papíru, kůry a baterií. Na závěr jsme se rozloučili s dětmi, které
odcházejí do jiných škol. Přejeme jim, aby se jim tam líbilo a dařilo se
jim.
Na závěr mi dovolte, abych se s Vámi v roli ředitelky školy rozloučila i
já, protože od 1. srpna nastupuje nová ředitelka paní Mgr. Kateřina
Horáková, DiS.. Přeji ji úspěšný start v nové funkci a do budoucna
hodně energie.
A teď - no prázdniny! Tak ať jsou plné sluníčka, odpočinku a zajímavých
zážitků.
Užijte si je!
M. Kaplanová

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
➢

30. 4. sbor vypomáhal při akci pálení Čarodějnic,

➢

5. 5. vyhráli naši dospěláci 3. místo v požárním útoku na Dolním
Jelení,„Memoriál Marie Mládkové“,

➢

25. 5. se členové zúčastnili ve Chvojenci námětového cvičení a
soutěže Ocelový hasič,

➢

26. 5. se několik členů sboru zúčastnilo celostátního setkání praporů
v Brně, odkud si náš sbor odvezl šerpu,

➢

9. 6. členové SDH vypomáhali při organizaci oslav
„Sedmiletá válka aneb Zapomenutá bitva u Horních Ředic“,

➢

16. 6. byl sbor pozván na oslavy založení sboru Veliny, kde předvedl
útok s koňskou stříkačkou,

➢

23. 6. byli hasiči pozváni na oslavy založení sboru v Chotči, kde
předvedli útok s koňskou stříkačkou.

Z ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ:
➢

8. 4. trenéři vyměřili trať na požární disciplíny, a to na štafetu 4 x 60
m, štafetu dvojic a požární útok.

➢

14. 4. nás čekali první závody v letošním roce v Rokytně s názvem
Rokytenská míle. Závod obsahoval: branný závod, štafeta 5 x 60 m a
štafeta dvojic. Za náš sbor se zúčastnilo jedno družstvo starších a dvě
družstva mladších. Z celkového počtu 33 družstev se mladší A umístilo
na 17. místě a mladší B na 23. místě. Staršímu družstvu se moc nevedlo,
a tak se umístilo na 18. místě. Celkem za starší děti soutěžilo 20
družstev.

➢

21. 4. již po třetí se část našich dětí a vedoucích zúčastnila Šmídl rallye.
Tato soutěž nás jako vždy procvičila ve znalostech ze silničních

předpisů. Ženská posádka se umístila na 4. místě a mužská posádka
se umístila na 7. místě, obě z celkového počtu třinácti posádek.
➢

28. 4. se konalo setkání přípravek v Břehách u Přelouče. S trenérem
Jindrou jela Nikolka Bártová a Matěj Brandýský plnit disciplíny „železné
hasičátko“.

➢

29. 4. se opět v Břehách u Přelouče konala soutěž s názvem Břežský
pohár. Na tuto soutěž odjeli trenéři Pavel Neuman a Martina
Brandýská se starším družstvem. Běhaly se disciplíny štafeta 4 x 60 m,
štafeta dvojic a požární útok CTIF. Po součtu všech časů a trestných
vteřin se družstvo umístilo na 10. místě.

➢

5. 5. naše nejmenší družstvo odjelo se svými trenéry na veterán akci
do Počernic u Prahy, kde předvedlo svoji dětskou koňskou stříkačku.

➢

12. 5. mladší družstvo odjelo do Dřítče na soutěž s názvem Dřítečské
klání a vybojovalo ve štafetě CTIF 12. místo.

➢

16.

5.

tři

členové

dětského

kolektivu,

Tereza

Machatá, Nicol Formánková a Daniel Morávek, si jeli převzít cenu za
3., 2. a 1. místo na HZS Pardubic a to v Okresním kole vyhodnocení
soutěže Požární ochrana očima dětí - digitální formou - prezentace s
názvem hydranty a vodní plochy, které můžeme v našem okolí použít
k hašení.
➢

Daniel Morávek postoupil do Krajského kola Požární ochrany očima
dětí a dne 23. 5. si jel s rodiči a trenérkou Martinou převzít cenu za 3.
místo na hrad Svojanov. Ceny všem dětem předával krajský starosta,
vedoucí ústřední odborné rady mládeže, pan Josef Bidmon.

➢

Všem třem členům dětského kolektivu děkujeme za velmi pěknou
reprezentaci našeho sboru a naší obce.

➢

27. 5. odjelo jedno mladší a jedno starší družstvo na Moravanské
hrátky. Mladší žáci se umístili na 8. místě a starší na 9. místě.

➢

16. 6. odjeli trenéři Pavel, Jindra a Martin se staršími žáky do Sezemic
na netradiční noční závody v požárním útoku. Zde se naši žáci umístili
na krásném 3. místě.

➢

23. 6. proběhly závody v Kostěnicích, kde se mladší A umístilo na 8.
místě, mladší B na 18. místě a starší družstvo na 11. místě. V Okresním
kole Hry Plamen se starší družstvo umístilo na 12. místě a mladší
družstvo na 13. místě.

za SDH HŘ V. Řepková

Fotbalový klub Horní Ředice
(Konec sezony 2017/18)
Vážení čtenáři naší fotbalové
rubriky. Léto nám začíná a jak je
zvykem, fotbalová sezona končí.
Proto mě dovolte, krátce
zrekapitulovat její úspěšný průběh.
První ředické mužstvo si
jako nováček 1. A. třídy nevedlo
vůbec špatně. Ba dokonce
až obdivující je fakt, že opět
bojovali o postupové příčky a není
tajemstvím, že k dalšímu
senzačnímu postupu byly opravdu
velmi blízko. I když se mužstvo
opět potýkalo s velkou
marodkou(připomeňme zdravotní
problémy brankáře, kterého několikrát museli nahradit hráči z pole),
přesto uhráli výbornou sezonu, umístili se na krásném 3.místě se
ziskem 51 bodů a to s čísly 26 16 1 10 4 66:37. Věřme, že borcům
skvělé výkony vydrží i do příští sezony a my se budeme těšit velkým
úspěchům.
I druhé ředické mužstvo(hrající IV.třídu Holicko), dá se říci, se
chvílemi také pohybovalo blízko postupové situace. Ještě v půli jarní
části figurovalo na 2.místě. Bohužel však, jak to u nás poslední dobou
bývá, projevily se problémy s morálkou a zranění hráčů, spojené
s nestálostí sestavy a výkonů. A tak pro team skončila soutěž až
4.místem se ziskem 41 bodů a čísli 24 12 5 7 61:51.
Naši nejstarší z nejmladších hrající Hotel Trim okresní přebor
mladších žáků U13 se statečně prali se soutěží, plnou větších a starších
soupeřů, jako nebojácná lvíčata a skončili na parádním 13. místě se
ziskem 12ti bodů s čísly 24 4 0 20 0 53:196. Pevně věřím, že díky
spoustě zkušenostem z právě skončené sezony, další výsledky nebudou
jiné než lepší!

Nyní řada na nejmladší ředické naděje hrající Palent Zenpro
OP mladších přípravek U9 – Holicko. Jak to tak bývá, při zápasech
nejmladších vždy proudí nejvíce emocí, rodiče burácejí, předávají
zkušenosti svým ratolestím, z dětí syčí nadšení ze hry a atmosféra na
utkání je řekněme povznášející. I díky takto krásně prožité sezoně se
dětičky pyšní skvělými výsledky za 22 odehraných utkání s čísly
4(výhry) 2(remízy) 16 132:181.
Za obě mládežnická družstva je velkou potřebou PODĚKOVAT
všem rodičům a hlavně trenérům, kteří se o rozkvět dětí starají!
Nesmím zapomenout i na velký úspěch našich úplně
nejzkušenějších, naší staré GARDY. Ti hrají svou sezonu turnajově – 4x
turnaj: Staré Hradiště, Ředice, Dříteč, Sezemice. Předloňský seriál,
který byl již 20.ročník ovládli, rok na to obhájili vítězství, letos jsou
v polovině a jdou si za 3.obhajobou prvenství když se v polovině ujímají
1.místa. Věřme, že to zvládnou a dosáhnou historického úspěchu!
Fotbalový klub nezapomíná i na „nefotbalisty“ a pro ně, jak je
již tradicí, pořádá společenské akce. Připomeňme výroční schůzi
spojenou s diskotékou, sportovní bál, oslava vysvědčení na zábavě
Staré pecky a fláky. A nadcházející turnaj v malé kopané LOTTI CUP
spojený s večerní zábavou Staré pecky a fláky 21.7. a ukončení léta na
hřišti opět zábavou Staré pecky a fláky 25.8. Veškeré informace:
https://www.facebook.com/fkhorniredice/
http://www.horniredice.estranky.cz
V neposlední řadě mi dovolte vyjádřit obrovský dík všem těm,
které fotbal zajímá, mají ho rádi, chodí a jezdí na utkání obou mužstev
a neustále nás podporují. Ať jsou to rodiče, trenéři, výbor, obec,
sponzoři, fanoušci a všichni kolem, kteří neváhají darovat kousek svého
času pro ředický klub.
Závěrem bych Vám rád, jménem klubu, popřál perfektní prožití
prázdnín, dovolené a léta bez úhony a nezapomeňte se držet v kondici!
za FK Horní Ředice
Jan Skoumal

TJ Sokol Horní Ředice
Prázdniny jsou v plném proudu. A ani naše TJ není vyjímkou. Cvičitelé
odpočívají a nabírají sílu na další cvičební rok.
Rádi bychom vás ale všechny pozvali na jedno zářijové odpoledne plné
sportu a her jak pro děti, tak dospělé už nyní. Společně bychom si
zavzpomínali na hru s kuličkami, skákání gumy, zahráli si petanque,
volejbal nebo třeba nohejbal. Sportovní vyžití bude pestré a budete
moci vyzkoušet i pár zajímavých a nevšedních pomůcek určených
k pohybu.
Akce se bude konat v sobotu 15.9.2018. A bude určitě stát za to. 😊
Dále bychom mezi sebou rádi přivítali i další nadšence (cvičitele), kteří
by věnovali svůj čas a elán ostatním. Cvičební hodiny v tělocvičně jsou
ještě volné a prostor k realizaci vám dáme. Přijďte s dobrým nápadem,
abychom udrželi sportovní nadšení v naší obci v takové kondici, jako
doposud.
Tým TJ Sokol Horní Ředice

ŘEDICKÉ JARO
15. dubna jsme s radostí přivítali naše nové občánky, dvě děvčata
Natálii a Kristýnu a dva chlapce Tomáše a Vojtěcha.
Poslední dubnový den jsme společně s vámi ukončili čarodějnickým
průvodem od Obecního úřadu a zapálením ohně u společenského
centra Blanka. Bylo až neuvěřitelné s jakou chutí a rychlostí a chutí jste
si dávali domácí bramboráčky, zeláky a palačinky, což nás velmi těší…
Dobrá zábava plynula a pomalu nás všechny přesunula k prvnímu máji.
Ten je věnován všem zamilovaným a jeho kouzelná moc je vždy cítit
všude okolo.
V Horních Ředicích se tento den chystá Prvomájový cyklovýlet.
Letošní trasou byla cesta na Drahoš, Býšť, Vysoké Chvojno. Krátká
zastávka na Smejčce a prohlídka kostela v Býšti byla příjemným
osvěžením.
8.května jsme rozproudili nejedno dětské, ale i dospělé odvážné tělo na
Ředickém atleťáku. Klasické atletické disciplíny jako je hod
granátem, skok do dálky nebo běh na 60m prověřili zdatnost našich
sportovců a určili vítěze hned v několika kategoriích. Akce vedená pod
TJ Sokol Horní Ředice s hlavním pořadatelem Davidem Kunátem čítala
na 70 závodníků.

Koncem května proběhla…

Noc kostelů
Letos se poprvé náš kostel sv. Václava připojil k jubilejnímu desátému
výročí celostátní akce Noc kostelů. Zvony v místní zvonici se rozezněly
25.května ve 20 hodin a po varhanní introdukci následovalo slovo
pátera Radka Martinka, který erudovaně hovořil
o architektonické symbolice kostela. Poté představili své umění
instrumentalisté nejen z Horních, ale i Dolních Ředic. Dvě mluvená
intermezza návštěvníky seznámila s historií kostela sv. Václava a nově
zrekonstruovaných varhan. Vrcholem večera bylo hudebně-dramatické
vystoupení žáků hornoředické ZŠ, kteří pod vedením pí.uč. Věry
Morávkové nastudovali minioperku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře O
dvanácti měsíčkách.
Doprovodný program tvořila výstava liturgických knih, barokních
nástrojů, kronik obce a výstavy obrazů Edity Slabé a fotografií Františka
Koubka.
Jsem velmi hrdá na to, že jsme tak bohatý program pro historicky první
Noc kostelů v Horních Ředicích utvořili z „místních zdrojů“. Děkuji všem
šikovným dětem, které vystoupily a jejich učitelům za přípravu. Editě
Slabé za čas, který věnovala instalaci výstavy a díky níž se interiér
kostela zvláštním způsobem rozzářil a navodil nepopsatelnou
atmosféru a Františku Koubkovi za tematickou výstavu fotografií a
vkusnou výzdobu zvonice.
Děkuji za podporu Obecnímu úřadu a těm, kteří pomohli s technickým
zajištěním (jmenovitě Zuzaně Bolehovské, Janě Černíkové, Jitce
Theimerové, Jiřímu Matlasovi a zejména Františku Koubkovi).
Ale hlavně děkuji vám všem, kteří jste do kostela zavítali. Velmi si toho
vážím. Zaplněný kostel byl pro všechny účinkující tou největší odměnou
a pro mě impulsem a motivací pro organizaci 11. ročníku Noci kostelů
v Horních Ředicích. Snad můžu prozradit, že plánovaný program začíná
mít už nyní zřetelnějších obrysy a pokud vnější okolnosti nezasáhnou,
budete se moci těšit na výjimečný kulturní zážitek.
Tereza Vostřelová

Je tu červen a s ním spojený Dětský den. Naplánován a připraven byl
na 1.6., ale počasí tentokrát nepřálo, celé odpoledne propršelo. A
protože nám i vám bylo líto, že byla akce zrušená, rozhodli jsme se
Dětský den přesunout na neděli 3.6. A dobře jsme udělali. Soutěžilo se
jako o život, bazárek se rychle vyprázdnil a malování na obličej a
tetování bylo v plném nasazení až do večerních hodin.
Nejvýznamější letošní akcí byla:

Zapomenutá bitva – 260 let výročí v Horních Ředicích
ZAPOMENUTÁ BITVA V HORNÍCH ŘEDICÍCH A OSTŘETÍNĚ. Rok 1758
není v žádných učebnicích dějepisu zmiňován. V rakouské monarchii
vládla císařovna Marie Terezie známá svými osvícenskými reformami v
oblasti školství daňové správy, katastru nemovitostí, trestního práva. Po
proběhlé "diplomatické revoluci", kdy se zcela změnila spojenectví mezi
jednotlivými zeměmi, vypukl v Evropě mezinárodní konflikt zvaný
Sedmiletá válka (1756-1763). Zde na jedné straně bojovalo Prusko,
Velká Británie, Portugalsko proti Rakousku, Francii, Rusku, Španělsku. V
třetím roce trvání války se vracela po dílčím neúspěchu pruská vojska z
obléhání Olomouce směrem na Hradec Králové. Na výšině v lesích
nedaleko města Holice u obce Horní Ředice a Ostřetín však ustupující
Prusy překvapil generál Laudon s vojsky rakouskými. Bitva u Ostřetína
podle historiků vstoupila do dějin jako "Zapomenutá bitva". 9. června
jsme si kulaté výročí 260 let připomněli v Horních Ředicích a 10. června
v Ostřetíně.
JUDr. Martin Netolický

Pár slov z Bošáce
Po dvoch rokoch sme sa 9. a 10. júna vybrali na návštevu do našej partnerskej
obce Horní Ředice. Dostali sme pozvanie na podujatie venované historickej
udalosti, ktorá sa odohrala v roku 1758, teda za panovania Márie Terézie v
obci a jej okolí. Na 260. výročie tejto udalosti usporiadali v obci spomienkové

podujatie s pochodom „vojsk“ obcou, do ktorého sme sa zapojili i my v
zapožičaných dobových kostýmoch šľachty. Po rekonštrukcii „bitky o ředickou
hráz“ nasledovala drezúra koní, ukážky práce s dravými vtákmi a hudobné
vystúpenia. Tu sme sa zapojili i my - DS Rozmarín zaspieval piesne s vojenskou
tematikou, ako inak ako v našom krásnom kroji. Pre ředičanov sme mali
pripravené ochutnávky lekváru, oškvarkovej nátierky z PD Bošáca, bošáckych
koláčov a samozrejme aj destilátov z Bošáckej pálenice, ktoré ponúkal ako
inak náš starosta Mgr. Daniel Juráček. Poďakovanie patrí kolektívu Bošáckej
pálenice za poskytnutie destilátov na ochutnávky a tiež aj za darčeky pre
starostu hosťujúcej obce. Okrem destilátov sme pre starostu mali aj iné
prekvapenie. Pani Magda Čačíková zhotovila krojovanú bošáčanku, ktorá bude
zdobiť Obecný úrad v Horních Ředicích a pripomínať tak našu návštevu.
Podvečer sme si pripravili ďalšie prekvapenie – kačací tanec našich káčerov,
do ktorého sa s radosťou zapojili aj návštevníci podujatia.
Sobotné popoludnie bolo zakončené večerným veľkolepým ohňostrojom.
V nedeľu si pre nás naši priatelia pripravili návštevu Múzea Dr. Emila Holuba –
významného cestovateľa a tiež peknú prechádzku arborétom vo Vysokom
Chvojne.
Cestou tam a späť sme boli v bezpečných rukách Adriána Ženžláka.
Ďakujeme starostovi obce Horní Ředice a všetkým občanom, ktorí sa o nás
starali počas nášho pobytu. Veľmi sa nám páčilo a tešíme sa na ďalšie
stretnutie

Už jsem čtenář-knížka pro prvňáčka
Čtenářem se nikdo nestane, ke čtení je potřeba děti přivést. A kdy je
nejlépe s tím začít? Už od nejútlejšího věku vlastním příkladem a
předčítáním třeba před spaním.
S nástupem do školy už kouzlo čtení poznávají děti samy a postupně se
zdokonalují.
Jejich snahu se snažíme v naší knihovně podpořit nejrůznějšími
formami.
Rádi se proto zapojujeme do různých projektů
Letos již po desáté do projektu- Už jsem čtenář-knížka pro prvňáčka.
Děti a jejich rodiče se sešli 12.června na malé slavnosti v sále OU.
Dramatický kroužek ZŠ si připravil pohádku „O Červené Karkulce“. Poté
již následovaly tři úkoly pro budoucí rytíře řádu čtenářského.
Složení slibu, složení rozházené abecedy, kterou přinesla pohádková
babička z knihovny a nakonec úkol nejtěžší, čtení krátkého textu.
Všem dětem se úkoly podařily a tak mohl král Jiří I přistoupit k
pasování na čtenáře.
Pasovalo se ostrým královským mečem. Útlocitnější povahy
ubezpečujeme, že v průběhu pasování nebyl nikdo zraněn.
Noví malí čtenáři získali od Písmenkové královny průkazku do
knihovny, drobné dárky a knížku Bráchova bota, která byla vydána
pouze pro tento projekt Už jsem čtenář a v knihkupectví ji nenajdete.
Všem novým malým čtenářům přejeme nezapomenutelné zážitky s
knížkami a jejich hrdiny.
MP

TENIS
Oba kurty jsou na letošní tenisovou sezónu skvěle připraveny. Došlo i
k osazení nových tenisových čar, p.Skalský odvedl doslova
profesionální práci. V současné době se na kvalitě kurtů podepisuje
velmi teplé počasí. "U Rosničky" i nedostatek vody na důkladné
pokropení kurtu, nejen před ale i během hraní a po skončení i důkladná
úprava kurtů, srovnání nerovností kovovým hrablem, zametení sítí a
nakropení. Je snad v zájmu všech, aby kurty vydržely během celé
sezóny v dobrém stavu...
O využití obou kurtů je bohužel malý zájem a prakticky zájem lze
uspokojit kterýkoliv den i hodinu...I to má za následek, že už dva
plánované turnaje se neuskutečnily co předešlé roky nepamatují.
O využití kurtů není zájem ani mezi mládeži...to mne osobně zaráží
nejvíc, když vím kolik dětí absolvovalo Tenisovou školu, Letní tenisové
akademie i pravidelné tenisové tréninky...
Dnes mají věk aby samy na kurt přišly a oživily si svoji dovednost...
Na kurtu "U Rosničky" během školního roku pravidelné tréninky
pokračovaly a během prázdnin dle domluvy pokračují... a potěšil zájem
pokračovat během prázdnin u těch nejmenších…
Štefan Chyla

Houbaři a pohyb v lese…
Je přesně polovina prázdnin. Před měsícem obdrželi školáci hodnocení
své celoroční práce ve formě vysvědčení. I já jsem od některých z vás obdržela
hodnocení mé práce. Ta jsou vesměs pozitivní, za což jsem ráda. Nicméně jsem
dostala i vyčiněno za občasné chyby a šotky, kteří se mně vloudí do textů.
Upřímně musím přiznat, že většinou se zápalem kontroluji a hodnotím
především obsah svého sdělení, než jazykovou stránku, což chápu, že některé
z vás u tiskové mluvčí hrubě pohoršuje. Jsem však také jen člověk a člověk
chybuje. Proto prosím mé občasné nepřesnosti omluvte. Dobré rady a
připomínky uvítám na e-mailu marketa.janovska@pcr.cz
Nyní pojďme k dnešnímu tématu, kterým jsou „houbaři“ a potažmo i
turisté. Letos tomu naštěstí zatím tak není, nicméně vloni jsme během měsíce
srpna a září evidovali téměř denně jednoho ztraceného houbaře nebo
„výletníka“ v lese. Jednalo se převážně o starší občany, kteří si vyrazili do jim
známých míst na houby, ale v zápalu sběru plodin se zamotali a ztratili. Scénáře
byly často totožné – pohřešovaní u sebe neměli ve většině případů mobilní
telefon. Nabitý a puštěný mobilní telefon je často jediným záchytným bodem,
který mohou policisté při hledání místa výskytu pohřešované osoby využít.
Telefon, ale musíte mít u sebe!!! Ne doma, ne v autě u lesa nebo na kole
v košíku. U sebe! Věřte mi, že vám to může opravdu zachránit život. A případná
škoda za ztrátu mobilního telefonu určitě není tak velká, jako když vás policisté
nenajdou včas.
Pokud se pohybujete v nepřehledném terénu, v lesích nebo v polích
s vysokým porostem, policie vám radí:
•
•
•
•

pokud je to možné, choďte ve dvojici
vybírejte si místa, která znáte, kde se prostorově orientujete
sdělte někomu z rodiny, kam se chystáte
nejdůležitější rada je – berte si s sebou nabitý mobilní telefon, neboť
ten vám v případě vyhlášení pátrací akce může „zachránit život“;
policisté mohou pomocí něj najít místo vašeho výskytu; pro seniory
jsou užitečným pomocníkem mobilní telefony s tzv. SOS tlačítkem -

•

tyto mobilní telefony v případě zmáčknutí tísňového tlačítka
automaticky odešlou SMS zprávu až na pět telefonních čísel; pokud
někdo obdrží tuto tísňovou zprávu, může zavolat zpět a vysílající
mobilní telefon automaticky hovor přijme a přepne ho na hlasitý
reproduktor, což je výhoda v případě, že osoba, která o pomoc žádala,
již není schopna hovor přijmout sama
dalším užitečným pomocníkem je i aplikace „Záchranka“, kterou lze
stáhnout zdarma do chytrých mobilních telefonů, kterou využijí nejen
senioři, ale všichni, kdo potřebují především zdravotnickou pomoc

Občané si možná leckdy ani neuvědomují, jaký se u policie roztočí
kolotoč, když je zahájena pátrací akce. Což zde nepíšu proto, abyste se báli
zavolat na linku 158, ale pro představu, co taková pátrací akce obnáší. Po
občanech proto chceme alespoň nezbytné minimum – již několikrát zmiňovaný
plně nabitý mobilní telefon. Pokud ho u sebe nemáte a ani rodina neví, kam
jste šli nebo jeli, je pro nás pátrání obzvláště těžké. Pátrací akci není problém
zorganizovat, ale musíme vědět, do jaké oblasti pátrání zacílit tak, aby bylo
efektivní. Do pátrací akce bývají zapojeni nejprve operátoři linky 158, jejichž
úkol je poměrně důležitý, neboť od jimi zjištěných důsledných, detailních a
přesných informací se odvíjí další činnost všech zúčastněných složek. Pak
přichází na řadu operační důstojníci, velící policejní důstojníci, uniformovaní
policisté, případně pořádková jednotka, psovodi a policisté ze zvláštních útvarů
například s termovizí a jinými podpůrnými prostředky. Důležitou roli v tomto
řetězci hrajeme i my, tiskoví mluvčí. Rychlá, přesná a věcná informovanost
veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí, televize, rozhlasu a jiných médií se
nám několikrát vyplatila. A můžu vám říct, že je to pocit k nezaplacení. Jako
příklad můžu uvést pátrání po 11letém chlapci z Vysokého Mýta, který byl
s rodinou na písníku v Mělicích. Byla srpnová neděle roku 2015. Rodina
nahlásila, že pohřešuje chlapce někdy v podvečer. Přímo u písníku jsme si
vytvořili improvizovaný „štáb“ kde se velelo, a rozdělovaly se úkoly. Do pátrání
se automaticky přizvala i policejní letka. Během několika málo minut vzlétl
v Praze do vzduchu vrtulník. Do něj pak na místě nastoupil policista, který má
dobrou místní znalost a naváděl tak piloty na přesná místa k průzkumu.
Nesmím zapomenout ani na velkou pomoc hasičů, kteří pátrali mimo jiné na
vodní hladině na člunech. Každý přesně věděl, co má dělat. Všechno klapalo,

jak mělo a i můj úkol tiskové mluvčí byl jasný. Okamžitě a co nejrychleji dostat
chlapcovu fotku na sociální sítě, weby, do rádií a do večerních zpráv, což se
nám podařilo. Některé z hlídek jely i podél hlavní silnice z Mělic, přes Valy a
Pardubice směrem na Vysoké Mýto. Za dvě, možná tři hodiny pátrání přišla
radiostanicí ta nejlepší zpráva, co jsme si mohli přát – chlapce policisté našli
nedaleko Sezemic, jak jde po silnici domů, směrem na Vysoké Mýto.
Unaveného, ustrašeného, ale šťastného jsme ho předali rodičům a nám všem
spadl kámen ze srdce…
To je krátká ukázka toho, co každé pátrání obnáší. Proto vás prosíme,
dodržujte výše uvedené zásady a neprodlužujte si sami čas, za který vás
můžeme najít. Hezké léto, a příjemné dovolenkové dny Vám přeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Připravované akce:
09.09.2018. - Den pro dříve narozené
15.09.2018. – Sportovní odpoledne
22.09.2018 – Turnaj ve střelbě ze vzduchovky
20.10.2018 – Ředický borec, ředická borka
27.10.2018 – Hornoředická desítka

Střípky ze zapomenuté bitvy

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narodili se: 1 dívka (Lucie)
Přistěhovali se:

8

Odstěhovali se:

8

Opustili nás:

4

K 17. červenci žije v naší obci 1024 obyvatel.
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