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Vážení spoluobčané,  

před dvěma měsíci skončilo volební období zahrnující roky 2018  –  2022, 

které v hornoředické kronice bude bezesporu patřit díky přínosu 

jednotlivých akcí a s tím souvisejících vynaložených finančních 

prostředků k těm nejúspěšnějším. 

Započalo jednomyslným rozhodnutím zastupitelů v roce 2019 odkoupit 

od rodiny Voženílkových nemovitost č.p. 42. k uvažované a tolik 

potřebné výstavbě mateřské školy s vývařovnou. 

Letos 28. července proběhla kolaudace MŠ a od 1. září ji navštěvuje 26 

dětí ve věku od 3 do 6 let. Protože kuchyň zároveň zajišťuje stravování 

žáků místní základní školy, odpadl po desetiletích dovoz obědů ze školní 

jídelny v Holicích. 

Jak nám ukládá zákon o obcích, byla během uplynulých čtyř let 

věnována s péčí řádného hospodáře velká pozornost i dalšímu 

obecnímu majetku.  

Oprav a nových povrchů se dočkala většina poškozených či 

neodpovídajících místních komunikací a chodníků; budovy sběrného 

dvora, bývalé hasičské zbrojnice a kabin fotbalového hřiště mají nové 

fasády, vyměněná okna a dveře. Na sedmi místech v obci se podařilo 

vybudovat zpevněná místa pro kontejnery na tříděný odpad, zapojením 

se do programu EFEKT 2020 jsme získali moderní a především úsporné 

veřejné osvětlení rozšířené o 15 nových stožárů VO. 

Realizovány byly další stavební úpravy v základní škole, pořízeno 

vybavení učebny informatiky a venkovní učebny včetně výměny 

podlahy, oprav skleněných zástěn a obložení. 

Nemalé finanční prostředky směřovaly na zlepšení obecního hřbitova 

spočívající především v postupném vybudování zpevněných 



přístupových cest k jednotlivým hrobům k usnadnění pohybu starších 

spoluobčanů a také k vytvoření podmínek pro třídění hřbitovního 

odpadu. 

Ve sportovním centru u Ředického rybníka bylo dětské hřiště rozšířeno 

o další atraktivní herní prvky, uskutečněna rekonstrukce hřiště 

s umělým povrchem současně i s výstavbou běžeckého oválu 

s rovinkou, skoku dalekého a hřiště pro plážový volejbal. 

Potřebnou obměnou (nový umělý trávník, mantinely, osvětlení) prošlo 

také víceúčelové hřiště u ZŠ doplněné o malou tribunu a 2 obytné 

kontejnery. 

Nedílnou součástí o harmonický rozvoj obce je tradičně péče o zeleň, 

výsadba nových stromů a keřů, květinová výsadba, čistota veřejných 

prostranství a podpora jednotlivých spolků. 

Pardubický kraj prostřednictvím SÚS Pk finančně podpořil dvě důležité 

dopravní stavby v naší obci. V průběhu roku 2019 proběhla kolaudace 

mostu 29817-4 u Bolehovských a o rok později před Vánoci byla 

ukončena celková rekonstrukce silnice třetí třídy- 29817 od křižovatky 

před prodejnou směrem k Holicím. 

Krajský pozemkový úřad v Pardubicích ve spolupráci s ŘSD ČR 

zainvestoval v roce 2020 v rámci Pozemkových úprav a z nich plynoucích 

tzv. „Společných zařízení“ výstavbu polních cest v jižní a o rok později i 

severní části Horních Ředic, které po kolaudaci přešly do majetku obce. 

Ze svých prostředků jsme realizovali také opravu polní cesty včetně 

propustku od zástavby „Kocour“ k silnici I-35 a současně podél ní v délce 

450 m provedli výsadbu aleje v počtu 47 kusů lip.  



Tento pestrý, i když neúplný výčet akcí přinesl do naší obce za uplynulé 

čtyři roky zhodnocení ve výši cca 115 miliónů korun, z toho jsme 

profinancovali přes rozpočet obce téměř 60 miliónů korun. 

K dalšímu směřování naší obce pro následná volební období se budete 

moci vyjádřit v přiloženém dotazníku pro připravovanou aktualizaci 

„Programu rozvoje obce“ a zároveň doporučit priority zvoleným 

zastupitelům při jejich rozhodování o přednostním výběru potřebných 

záměrů.  

      Ing. Jiří Kosel, starosta obce 

 

 

       USNESENÍ 

ze zasedání Rady obce Horní Ředice 10.8. a 18.8. 2022 

 

 

Rada obce se seznámila:  

 

• S vydáním kolaudačního souhlasu stavby MŠ Horní Ředice s 

vývařovnou. 

• Se zajištěním vybavení a personálním obsazením MŠ. 

• S informací z MMR ČR ohledně žádosti opravy místní 

komunikace od ZŠ k Dolním Ředicím. V letošním roce je obec 

zařazena mezi náhradní žadatele. 

• S vyjádřením SFDI ČR k žádosti týkající se rekonstrukce 

chodníku podél komunikace III-3051 k Vysokému Chvojnu. 

Z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyla naše žádost 

v letošním roce podpořena. 

• S probíhajícími stavebními pracemi kabin fotbalového hřiště a 

umístěním obytného kontejneru u betonového pódia. 

 



• S důvody přerušení prací na rekonstrukci koryta Ředičky 

prováděnou firmou ROSSETA – Slovenská republika. 

• S pracemi na místním hřbitově. 

• S nabídkou firmy Marius Pedersen o možnosti bezplatného 

odvozu oleje z domácností. 

• S oznámením Ministerstva průmyslu a obchodu o Závěrečném 

vyhodnocení projektu „Opatření ke snížení energetické 

náročnosti veřejného osvětlení“. Akce byla realizována 

v souladu s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace. 

 

Rada obce schválila: 

 

• Smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce o zřízení 

věcného břemene na kabelové vedení NN. 

 

 

 

 

USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva obce dne 15.09.2022 

 

 

Zastupitelstvo obce se seznámilo: 

 

• S hospodařením obce za měsíce leden – srpen. 

• S hodnotící zprávou investičních a neinvestičních akcí za 

volební období 2018 – 2022. 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

 

• Rozpočtové změny č.3/2022. 

• Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a 

věcné prostředky požární ochrany SDH Horní Ředice z rozpočtu 

Pardubického kraje na rok 2022. 

• Mimořádnou odměnu starostovi obce. 

• Provozní příspěvek pro MŠ Horní Ředice. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánované akce: 

05. 12. 2022 – Mikulášská nadílka 

04. 12. 2022 – Adventní koncert 

07. 12. 2022 – Česko zpívá koledy 

09. 12. 2022 – Vánoční jarmark ZŠ 

17. 12. 2022 – Strojení stromečku pro zvířátka 

18. 12. 2022 – Koncert ZŠ a MŠ Horní Ředice 

25. 12. 2022 – Výšlap na kopec Hořánek 

31. 12. 2022 – Silvestr 

06. 01. 2023 – Tříkrálová sbírka 

07. 01. 2023 – Loutkové divadlo pro děti

 

OBECNÍ ÚŘAD UPOZORŇUJE:  
 
Místní poplatky za komunální odpad bude kancelář obecního úřadu přijímat 

od 16. ledna 2023. Poplatek za komunální odpad pro rok 2023 činí 600,-Kč 

na 1 osobu a poplatek za 1 psa činí 100,-Kč.  

Stejný paušální poplatek platí i pro nemovitosti s číslem popisným bez osob 

s trvalým pobytem. Poplatek pak činí 600,- Kč za č.p. (VS). 

Poplatky je možné hradit i bezhotovostně, a to na č. účtu: 

1205428339/0800, jako variabilní symbol uveďte svoje číslo popisné a do 

poznámky jméno. 

- Poplatek za odpady je formou paušálu, proto je nutné si po 

zaplacení komunálního odpadu vyzvednout na Obecním 

úřadě nalepovací roční známku, kterou je třeba umístit na 

viditelné místo na vaši popelnici. 

- Systém zavěšování známek (modrých) bude i nadále 

zachován z důvodu kontroly odvezeného odpadu.  

 

 

Kancelář obecního úřadu bude od 26. 12. do 30. 12. 2022 

UZAVŘENA!!! 



Informace k volbám do Zastupitelstva obce Horní Ředice konaným 

ve dnech 23. - 24. 09. 2022: 

 
Z celkového počtu 810 voličů byl počet voličů, kterým byly vydány úřední 

obálky 233. Volební účast byla 28,77 %. 

 

Ustavují jednání Zastupitelstva obce Horní Ředice se konalo 18. 10. 2022 od 19 

hodin. Všichni členové složili slib podle § 69 odst. 2, 3 zákona o obcích. Poté 

byl jednohlasně zvolen starostou obce Ing. Jiří Kosel, místostarostkou Ing. Petra 

Skácelová a další členové Rady obce, I. radní Ing. Jaroslav Lohniský, II. radní 

Josef Hrdý, III. radní Stanislav Sobola. Předsedkyní finančního výboru byla 

jednohlasně zvolena Eva Kotfaldová a předsedou kontrolního výboru MUDr. 

Aleš Hlávka. Dalšími členy zastupitelstva byli zvoleni: Bc. Jakub Kulhavý, 

Zdenka Šmídová, Martin Locker, Jan Skoumal, Radek Práchenský, Ivana Slabá, 

Radomír Theimer a Jiří Trojan. 

 

Milé sestry a milí bratři v Kristu, 

 čas adventu vnímá většina z nás jinak než zbytek roku. Zdobíme své 

domovy, myslíme na své blízké, konáme dobré skutky, těšíme se z poslechu 

koled (jakkoliv zrovna koledy jsou určeny až pro vánoční čas). 

 V křesťanské tradici je to doba očekávání a příprav na vánoční svátky, 

a to především v duchovním slova smyslu. Je to doba, kterou můžeme věnovat 

tomu, abychom přemýšleli o svém životě a o hodnotách, kterých se držíme, 

popřípadě můžeme nacházet prostor k jisté úpravě svého stereotypního 

způsobu života. Zkrátka je čas k otevření svých srdcí a nahlédnutí do nich. 

Můžeme se ptát: Jak žijeme, pro co a pro koho?  

 Cílem a smyslem adventu je připravit se na Vánoce tak, aby se mohly 

nést v duchu známého andělského provolání: "Sláva na výsostech Bohu a na 

zemi pokoj, lidem dobrá vůle." Tedy, aby se nad našimi životy klenula Boží 

sláva, a mezi lidmi, aby zavládl pokoj a dobrá vůle. Je to příležitost k překonání 

skepse a všeho znechucení, k překonání pocitu, že nic nemá smysl, příležitost 

k projevům lidské sounáležitosti. 



 Advent, adventus znamená v latině příchod, přicházející. My to 

chápeme jako čas čekání na příchod Spasitele světa. Nejsme to však jenom my, 

kdo čeká. To On čeká na nás. Čeká, až budeme schopni a vnitřně připraveni. 

Čeká totiž, až si ve svém srdci srovnáme to, co je třeba srovnat, až pro Něho na 

té často nehostinné pustině svého nitra připravíme cestu. Pak přijde ve své 

slávě a dá nám prožívat radost opravdovou a trvalou, radost nesdělitelnou, a 

přece tak všeobjímající. Naším úkolem pak bude pokoušet se o takovou radost 

s ostatními podělit, protože to je ten největší vánoční dárek. Takový dar má 

navíc jednu velikou výhodu – není vázán na vánoční čas, ale lze ho dávat i 

přijímat celoročně. 

 Přeji Vám, ať se nenecháte trápit vnějšími okolnostmi a prožijete 

advent i vánoční čas vskutku svátečně. 

Tereza Šmejdová, farářka CČSH 

Pozvánka k bohoslužebnému setkání a zpěvu koled 26. prosince v 15 hodin 

v kostele sv. Václava.  

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Uplynul necelý půl rok a zase jsme na OÚ chystali podzimní vítání občánků. 

Při jarním jsem si přivítala čtvrté vnouče a byla z toho dojatá. Teď v neděli, 

16. října, jsem byla také nervózní, protože v zasedací místnosti bylo mnoho 

známých. Jako rodiče zde byli mí bývalí žáčci z mateřské školy, také naši 

sousedi, dále jako prarodiče moji spolužáci a známí. 

Kulturní program jako vždy připravily paní učitelky místní základní školy se 

svými žáčky. Miminka ráda poslouchají písničky a hudební doprovod na 

varhany. Pan starosta přivítal 5 nových občánků do života – 1 holčičku – Sofii 

Janouškovou a 4 kluky – Jakuba Munzara, Matyáše Havelku, Matouše Jeníka a 

Adriana Kulhavého.  

Na konec jsme si připili na zdraví a štěstí všech. Na závěr se rodiny na 

památku vyfotily. Potěšilo nás, že noví obyvatelé Horních Ředic pochválili 

průběh oslavy, a hlavně příjemnou atmosféru.        

                                                                                                                         I. Slabá  



STŘÍPKY Z KNIHOVNY 

Víte, že ve fondu knihovny v Horních Ředicích je 2960 knih? 

Víte, že knihovna v Horních Ředicích byla založena v roce 1884 jako 

Hospodářsko-čtenářská beseda a její fond byl 48 knih? 

Víte, že největší kniha v knihovně má rozměry 28 cm x 38 cm a váží                

5 kg? Jedná se o knihu Písmo svaté v obrazech. 

Víte, že nejmenší knížka v knihovně je velká 8 cm x 10 cm a váží                    

5 dkg? Jedná se o knížku Kulička od Guy de Maupassanta. 

Víte, že venkovní knihovnička, která je umístěna v autobusové zastávce „U 

váhy“, si žije svým životem již 6 let? Je vám k službám 24 hod denně a sedm 

dní v týdnu. 

Víte, že v roce 1982 bylo zaregistrováno 165 čtenářů? 

V roce 2022 je jich zaregistrováno 65. 

Víte, že knihovna v soutěži Vesnice roku vyhrála dvakrát krajské kolo? 

V roce 2008 a v roce 2012? 

Víte, že první pasování na rytíře řádu čtenářského proběhlo 17. 3. 2009? 

 

PS: …a víte, že knihovnice Míla vám knihy půjčuje už od roku 1974? 

        

Knihovnice Míla P. 

 

STŘELBA ZE VZDUCHOVKY 

Letošní ročník byl výjimečný tím, že historicky poprvé se na stupních 

vítězů objevila žena. A to hned na bronzové pozici. Stala se jí Tereza 

Vostřelová. Prvenství si v tomto roce tvrdě vybojoval shodou okolností a 

čistě náhodou       Michal Vostřel, který je, jak správně tušíte, manželem 

již zmíněné paní Terezy. A protože v rodině Vostřelů zatím není nikdo 

další, kdo by „zabral“ i stříbrnou pozici, vměstnal se mezi tento 

manželský pár tak trochu nováček David Kunát. Velkou radost 

z vyhraného, tentokrát, kačera Evžena od manželů Matysových však 

vystřídaly obavy, co s ním. Nakonec ale na svátečním stole přeci jen 

nechyběl a zakončení místního posvícení bylo učiněno za dost. 

Byly to střelby sice s menší účastí, ale napínavé a plné překvapení. 

Zároveň tímto děkujeme našim dlouholetým sponzorům za podporu této 

jedinečné akce. 

                      Zuzana Bolehovská 



 

                     Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH 
                    HASIČŮ  

 

 
DĚTI: 

➢ 3. 7. 2022 proběhlo MČR jednotlivců v Ústí nad Labem, kde nás 
reprezentoval Aleš Tomaník, který se umístil na 13. místě, byla 
to pro něho i pro nás trenéry veliká zkušenost. 

➢ 23. - 25. 9. 2022 se konal Rescue camp. Tohoto perfektně 
připraveného víkendu se účastnil Aleš Tomaník a Dagmar 
Dvořáková, oba dva si odnesli spoustu nových poznatků, např. 
práci ve výškách, záchranu tonoucího, základy hašení, 
předlékařskou pomoc, orientaci v neznámém a zakouřeném 
prostředí s využitím polygonu, záchranu osob z havarovaných 
vozidel, záchranu osob při mimořádných událostech, přípravu na 
fyzické testy k HZS ČR a mnoho dalšího. 

➢ 29. 8. 2022 proběhla brigáda dětí, připravil se tréninkový 
materiál na novou sezónu a rozvezly se letáčky na nábor nových 
mladých hasičů. 

➢ Celý poslední srpnový víkend byla členka mladých hasičů Adéla 
Brandýská jednou z dívčího šestičlenného týmu, který předával 
ocenění při ceremoniálech na MČR v požárním sportu 
dospělých v Pardubicích. 

➢ 31. 8. 2022 se uskutečnil první trénink, kterého se děti nemohly 
dočkat, neboť byl už s opravenou požární motorovou 
stříkačkou. 

➢ 4. 9. 2022 se členové a mladí hasiči zúčastnili průvodu a svěcení 
praporu u příležitosti oslav založení SDH Komárov.  

➢ 1. 10. 2022 proběhl další ročník závodu železný hasič „TFA Břehy 
", kam nás jel reprezentovat Aleš Tomaník za kategorii starší 
chlapci a získal krásné 6. místo z celkového počtu 36 závodníků. 
Za starší dívky nás jela reprezentovat Dagmar Dvořáková, která 
si odvezla pěkné 13. místo z celkového počtu 35 závodnic. 



➢ 10. 9. 2022 se tři členové zúčastnili „Kamenecké šedesátky“, 
závodu 60 m s překážkami. 

➢ 17. 9. 2022 se konaly závody v Čeperce, kde si starší žáci 
vybojovali 6. místo z celkového počtu 30 družstev. Mladší žáci se 
závodů neúčastnili. 

➢ 28. 9. 2022 se pár odvážlivců vydalo v deštivém počasí na 
vodáckou akci "PRAHOU PŘES TŘI JEZY", která se koná pouze 1x 
ročně, právě na sv. Václava.  

➢ 22. 10. 2022 proběhl v Sezemicích poslední branný závod v 
tomto roce. I za velmi deštivého počasí se mladším žákům 
podařilo vybojovat 10. místo z 24 družstev, starším žákům "A" 
nádherné 2. místo a straším žákům "B" 11. místo z celkového 
počtu 25 družstev. 
 

➢ Speciální poděkování patří hlavně našim sponzorům, kteří nás 
finančně podpořili a pomohli nám tak při celkové "repasi" 
požární motorové stříkačky PS12, která bude sloužit mladým 
hasičům na požární sport. 

 
VÁŽÍME SI VAŠÍ PODPORY A DĚKUJEME:  

➢ SDH Horní Ředice 
➢ OÚ Horní Ředice 
➢ Společnosti Autoneum CZ s.r.o. 
➢ Společnosti Šmídl s.r.o. 
➢ Společnosti SECA - Serafin Campestrini s.r.o. 
➢ Společnosti Junker Holice 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



DOSPĚLÍ: 
➢ 30. 8. 2022 byla přivezena opravená požární motorová 

stříkačka. 
➢ 4. 9. 2022 se členové a mladí hasiči účastnili průvodu a oslav SDH 

Komárov. 
➢ 10. 9. a 11. 9. 2022 proběhl již 9. ročník akce s názvem 

„Retroměstečko“. Zde náš sbor vystavoval dvě koňské stříkačky. 
Ženy a děti z SDH společně s přespolními kamarádkami byly 
zařazeny po oba dva dny do dopoledního i odpoledního 
programu s nacvičenou ukázkou. 

➢ 16. 9., 19. 10., 22. 10., 29. 10., 30. 10. a 31. 10. 2022 se pár 
členů SDH aktivně věnovalo čištění studny na víceúčelovém 
hřišti Blanka. Odvedli tak velký kus náročné práce a za to jim 
patří patřičné poděkování. Další velké poděkování patří i panu 
Jiřímu Trojanovi za zapůjčení cisterny s vodou, která byla 
potřeba k dané práci. 

➢ 30. 9. 2022 se uskutečnila posvícenská zábava s tombolou. 
Děkujeme všem sponzorům za projevenou přízeň a podporu 
věcným darem do tomboly. 

➢ 8. 10. 2022 proběhlo námětové cvičení v naší obci. Cvičení bylo 
zaměřeno na dopravu vody od rybníku Mordýř po nově 
vybudované zpevněné cestě směrem k silnici vedoucí z Horních 
Ředic k Vysokému Chvojnu. 

➢ 5. 11. 2022 se v naší obci uskutečnil běžecký závod 
"Hornoředická noční desítka", kde naši členové zajišťovali 
osvětlení a bezpečnost na trase okolo Ředického rybníka. 

➢ 12. 11. 2022 proběhl úklid hasičské zbrojnice a přechod techniky 
na zimní provoz. 
 

PLÁNOVANÉ AKCE DO KONCE ROKU 2022: 
➢ 3. 12. Výroční valná hromada 
➢ 18. 12. Rozloučení mladých hasičů s rokem 2022 
➢ 25. 12. Výšlap na kopec Hořánek 

Za SDH Horní Ředice 
          Martina Brandýská0  



Z ČINNOSTI TJ SOKOL HORNÍ ŘEDICE 
 

Tělovýchovnou činnost jsme v září zahájili v sobotu 3. září „Sportovním 

odpolednem“, opět jste měli příležitost vyzkoušet si netradiční i klasické 

sporty. Společně s rodinou nebo přáteli si zahrát například volejbal, zaskákat si 

v pytli nebo ukázat svým vnoučatům, jak se hrají kuličky. Počasí bylo jako každý 

rok krásné. 

5. listopadu byla poprvé pod hlavičkou TJ uspořádána „Hornoředická (noční) 

desítka“, která má v naší obci dlouholetou tradici. Představili jsme tento běh 

ale jinou formou. Běh byl večerní, s dušičkovou tematikou a trasa doslova 

krosová. Povinnou výbavou běhu byla čelovka. Zaregistrováno bylo 77 běžců a 

běžkyň, malých i velkých. Start hlavního závodu na 10 km byl v sedmnáct hodin 

a po dalších deseti minutách závod na 5 km a nakonec na 3,5 km. Desítku vyhrál 

Jaromír Hradecký, v čase hluboko pod 40 minut, v ženách byla nejlepší Denisa 

Kozáková z BK Náchod. Mezi pětkaři si nejlépe vedli Jakub Kocman a Ivana 

Machačová. Doprovodného běhu na 3,5 km se zúčastnilo 24 závodníků. 

Děkujeme všem, kteří se organizace běhu účastnili a nebylo vás málo       a 

velký dík patří i sponzorům. STAVEKO TRADE, Autolakovna Malejovský, 

Květinářství Rychlíková Holice, Zuzce Hečko. 

Cvičební školní rok se nám rozjel na plné obrátky, a to jsme moc rádi. Cvičit 

s vámi a vašimi dětmi nás baví. Za pestrost našich cvičení musíme poděkovat 

nejen našim cvičitelům, ale také Pardubickému kraji, který nás formou dotací 

podporuje i v letošním roce a díky tomu máme možnost pořídit cvičební 

pomůcky nové a funkční nebo obnovit staré a rozbité.   

      Za TJ Zuzana Bolehovská 

 

 



 

  FK HORNÍ ŘEDICE 

 
 
     V době vydání tohoto Hornoředického občasníku je za námi takřka 
konec podzimní části mistrovských soutěží všech našich družstev kromě 
našeho Béčka mužů, které ještě čeká dohrávka odloženého utkání pro 
nezpůsobilou hrací plochu z minulé soboty na hřišti v Lázních Bohdanči 
s jejich Béčkem. Toto utkání se bude dohrávat ve středu dne 16. 11. od 
18:00 h v areálu Pamako, se sídlem v Pardubicích – Hůrka, na umělé 
trávě, pod umělým osvětlením. 
      Pokud se ohlédneme za činností jednotlivých družstev, tak začneme 
u mládeže. Jak jsme vám již v minulosti zmínili, tak se mistrovských 
soutěží v rámci okresního přeboru na Holicku účastní naše tři družstva, 
a to v kategoriích mladších žáků do 13-ti let, starších přípravek do 11-ti 
let a mladších přípravek do 9-ti let. Dále jsme se pod vedením trenéra 
Míry Horyny, kterému bývá nápomocen Honza Skoumal, také začali 
věnovat kategorii předpřípravek, na kterou teprve soutěžní utkání čekají. 
Je skutečností, že nám práce s mládeží za poslední dva roky přináší 
velkou radost, což je především zásluhou našich trenérů mládeže – 
Filipa Janury, Honzy Ehrenbergera, Martina Besediče, Ondry Peška, 
Pavla Koubka a Tomáše Zajačika, kteří svůj čas věnují právě této práci, 
a kterým tímto děkujeme. Známkou jejich dobré práce je stále narůstající 
se členská základna mládeže, což dokládá, že sportování děti v našem 
klubu baví a dostavují se i výsledky z pohledu vítězství našich družstev, 
i když o výsledky jde u mládeže až na posledním místě. Pokud by o 
sportování v našem klubu měly zájem další děti a mládež, tak se mohou 
kdykoliv se svými dotazy obrátit na klubový e-mail: 
fkhorniredice@seznam.cz, kde dostanou bližší odpověď. Jenom pro 
informaci, i když pro naše mládežnické kategorie podzimní sezóna 
skončila, tak se stále pravidelně scházejí s tím, že na ně čeká halová 
sezóna, nejen v podobě tréninků, ale i turnajů. 
     Nyní se ohlédneme za družstvy mužů. Jak jsme již zmínili, tak Béčko 
bude ještě dohrávat jedno utkání. I přesto se takřka odehraná půlka 
sezóny dá po postupu Béčka o třídu výš zhodnotit jako vcelku podařená. 
Prozatím se naše Béčko nachází uprostřed 14-ti členné tabulky 
s dosavadním ziskem 15-ti bodů. Pokud přes zimu naši borci zapracují 

mailto:fkhorniredice@seznam.cz


na fyzické kondici, tak o naše Béčko nemusíme mít strach a věříme v 
posun do vrchních pater tabulky. 
     Závěrem se dostáváme ke zhodnocení účinkování našeho Áčka 
v Krajském přeboru Pardubického kraje. Po 15-ti odehraných kolech a 
po přesně odehrané polovině soutěže se Áčko vyhřívá na výsluní, kdy 
se ziskem 35-ti bodů okupuje první místo tabulky se čtyřbodovým 
náskokem před svými pronásledovateli. Jenom doufáme, že borci budou 
v reprezentaci nejen našeho klubu, ale i naší obce, pokračovat i v jarních 
bojích o co nejlepší konečné umístění. 
     Jak jsme zmínili sportovní činnost našich jednotlivých družstev, která 
nám dělá velké potěšení, tak se dále stále průběžně se zástupci obce 
snažíme o zvelebování prostředí sportovního areálu s fotbalovým 
hřištěm tak, aby se naši příznivci a další návštěvníci ve zdejším prostředí 
cítili příjemně. To, že tomuto tak je, dokládají početné návštěvy našich 
fotbalových utkání na domácím hřišti, které převyšují návštěvy na 
ostatních stadionech našich soupeřů. Poslední uskutečněnou akcí 
v rámci rekonstrukce došlo k opravě omítkových stěn vnitřního traktu 
fotbalových kabin. Převážná část dalších akcí nás čeká v příštím roce. 
 
     Vážení spoluobčané, příznivci a členové našeho klubu, v případě, že 
se s některými z vás již do konce roku osobně nepotkáme, tak vám všem 
přejeme vše nejlepší a hlavně zdraví, kdy se nadále těšíme na vaši 
podporu v příštím roce tak, jak tomu bylo doposud, za což vám 
děkujeme.  
 

          Výkonný výbor  
          FK HORNÍ ŘEDICE z.s. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



POSEZENÍ PRO DŘÍVE NAROZENÉ  

V neděli 14. září jsme se opět po několikaleté pauze sešli na krásné akci 

nazvané Přátelské posezení pro dříve narozené. Celá událost proběhla 

ve společenském zařízení Blanka a posezení se zúčastnilo přes padesát 

našich spoluobčanů i hostů z nedalekého okolí. K poslechu i tanci hrála 

oblíbená hudební kapela Pardubická šestka. Počasí nám přálo a pro 

návštěvníky bylo připraveno malé pohoštění, vše ke spokojenosti našich 

hostů. Moc nás těší úspěch celé akce. Pardubická šestka rozezpívala celé 

obecenstvo a ve tvářích nejen našich starších spoluobčanů byla vidět 

radost z vydařeného odpoledne, občas ukápla i slza. Všichni jsme 

odcházeli s dobrou náladou. Již teď se těšíme na další setkání a doufáme, 

že to bude brzy.       

       Jarda Lohniský 

 

 

Z TENISOVÉHO DĚNÍ 

Tenisová sezóna na antuce skončila a nastupuje zimní sezona halová. I 

letos proběhly na kurtech Horních Ředic turnaje s několikaletou tradicí. 

Kurty využívali příznivci tenisu od dětí po rekreační hráče i skupina žen 

pravidelně dvakrát v týdnu. 

Děti využívaly k tréninku pondělí až pátek. Během prázdnin proběhla 

tradiční „Letní tenisová akademie“ (LTA) zaměřená k intenzivnímu 

tréninku tenisových úderů, taktické i fyzické přípravě. Denní tréninková 

jednotka byla 2,5hodinová, pondělí-pátek. LTA byla ukončena 

miniturnajem. Uskutečnily se opět všechny tři turnaje dospělých, které 

organizuje již tradičně Pavel Rychtera. Patří mu dík, že se organizace 

ujal a má velký podíl na pokračování tradice. 



V "Závěrečném turnaji Losovaných dvojic" 1. - 4. 10. 2022 se zúčastnila 

i nová nastupující generace...Terezka Rychterová, Jolanka Šmejdová, 

Nikol Půlpánová a Adam Rychtera. Zvítězila dvojice Nikol Půlpánová, 

Pavel Rychtera před dvojicí Adam Rychtera, Jirka Lohniský. 

Turnaj dětí po několika odkladech se podařilo zorganizovat až 2. 10. 

2022.     1. Valeria Collia (DŘ) opět obhájila loňské prvenství, 2. Ondřej 

Machatý (HŘ), 3. David Morávek (HŘ). 

Chci poděkovat rodičům za podporu dětí, OÚ Horní Ředice za poháry a 

medaile, CGC Lanžhot reklamní agentura. 

Všem přeji šťastné a spokojené vánoční svátky, v roce 2023 zdraví a 

pohodu... 

                                                                                                         Štefan Chyla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dotazník pro obyvatele obce Horní Ředice  

Milí spoluobčané, 

v současné době pracujeme na aktualizaci strategického dokumentu naší obce 

s názvem „Program rozvoje obce“, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje 

obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky (období 2024–

2029).  

Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků a 

zároveň je i důležitým podkladem k získávání zajímavých dotací na uskutečnění 

vybraných záměrů. Na vašem názoru nám velmi záleží, proto se na vás obracím 

s žádostí o vyjádření k jednotlivým otázkám, uvedených v dotazníku. 

Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu 

rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. Výsledky 

dotazníkového šetření budou zveřejněny na našich webových stránkách. 

 

Děkuji vám za spolupráci a projevený zájem. 

Petra Skácelová, místostarostka obce 

Upřednostňujte prosím elektronickou verzi dotazníku, kterou najdete na adrese 

https://forms.gle/KY75prt3v1NMrpDV9 (po vyplnění stačí kliknout na políčko 

ODESLAT). Pokud nemáte tuto možnost vyplňte prosím papírovou verzi. 

Dotazník lze vyplnit také prostřednictvím vašich mobilních 

zařízení, a to po naskenování QR kódu:   

 

 

 

 

Dotazník je anonymní, vaše odpovědi nebudou využity k jiným účelům.  

V případě, že otázka pro vás nebude relevantní, nevyplňujte žádnou odpověď 

a přejděte na další otázku.  

 

Vyplněné papírové dotazníky vhoďte do schránky před obecním úřadem, 

případně je můžete odevzdat osobně na obecním úřadu.                             

Nejpozději do 31. 12. 2022.  

https://forms.gle/KY75prt3v1NMrpDV9


 

 

 

 

 

 

 

 

spokojené děti v nové školce 

 

 

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

Přistěhovali se:                                         

Hana Baladová                                                                                              81 

 

Opustili nás: 

Karel Konvalina                                                                                          308 

Marie Vopršálová  40 

  

25. listopadu 2022 žije v naší obci 1064 obyvatel.    
 


