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Konec června bývá obvykle spojen 

s pojmy, jako jsou školní vysvědčení, 

nadcházející prázdniny a pro většinu 

lidí dovolená. Zemědělci ale i my 

drobní pěstitelé jsme v očekávání 

bohaté úrody a téměř všichni si přejeme 

krásné bezstarostné léto, přes den plné 

hřejivých slunečních paprsků a v noci přiměřeně blahodárného deště.  

Je přirozené, že se tyto naše představy asi zcela nenaplní, v každém 

případě se však můžeme těšit z mnoha přínosných změn provedených 

v naší obci. Nejvýznamnější je náprava škod způsobená loňskou červnovou 

povodní na obecním majetku spočívající v opravě více než 30 výustí 

dešťové kanalizace do Ředičky při využití 1,5 milionové dotace z MMR. 

Přehlédnout nelze další činnosti věnované úpravám zelených ploch, 

zdravotním a výchovným řezům stromů a keřů, květinové výzdobě. 

K posezení na 15 různých místech v obci byly rozmístěny vkusné lavičky 

zhotovené svépomocí v dílně p. Morávka, povrchových oprav a nátěrů se 

také dočkaly všechny mosty překlenující Ředičku. Většina prací v Horních 

Ředicích je prováděna prostřednictvím 15 pracovníků evidovaných na 

Úřadu práce, zařazených do VPP a tzv. Aktivizačního příspěvku. Jejich 

pracovní náplň je pestrá, zahrnuje řadu nelehkých činností a bez jejich 

každodenní snahy o čistotu, vzhled, pořádek a údržbu mnoha zařízení 

(fotbalová hřiště, víceúčelové hřiště, tenisové kurty, dětská hřiště, hřbitov, 

parky, komunikace,…) by obec vypadala úplně jinak.  

Nacházíme se však v půli roku a řada akcí je ještě před námi. V brzké době 

by měly být započaty práce na dobudování sportovního areálu v prostoru 

tréninkového fotbalového hřiště, před dokončením je projekt přestavby 

bývalé čerpací stanice na společenské zařízení, od prodejny Potos 

k Holicím dojde k výměně 27 sloupů a světel veřejného osvětlení, plánuje 

se částečná úprava školní zahrady. Jedná se o poměrně náročné záležitosti, 

ale pokud se je podaří zrealizovat, budeme moci koncem roku po vzoru 

Američanů klidně říci „DOBRÁ PRÁCE“.  

S přáním všeho nejlepšího nejen v tomto létě…                              

               starosta obce ing. Jiří Kosel 



 

USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Ředice dne 27.03.2014 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
 

        a)  závěrečný účet za rok 2013. 

        b)  účetní uzávěrku příspěvkové organizace ZŠ Horní Ředice za rok 

             2013. 

        c)  začlenění území obce Horní Ředice do územní působnosti MAS 

             Holicko na r.2014 - 2020. 

        d)  účetní závěrku 2013. 

        e)  rozpočtové změny 1/2014  

        f)  žádost V. Duška o změnu způsobu využití pozemku p.č.396/3.  

 

 

 

 

 

USNESENÍ 

ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 28.05.2014 

 

Rada obce se seznámila: 

 
        a)  s průběhem oprav výustí obecní dešťové kanalizace do Ředičky. 

        b)  se schválenou dotací  od MŠMT na dobudování sportovního areálu 

              v prostoru tréninkového fotbal.hřiště.  

        c)  se stavem rozpracované projektové dokumentace na využití podkroví 

             ZŠ. 

        d)  s průběhem jednání na Biskupství ŘKC v Hradci Králové ohledně 

              potřebných oprav kostela sv. Václava.  

        e)  s výsledky soutěže o Perníkovou popelnici a ve třídění vyřazených 

             elektrospotřebičů.  

Rada obce projednala: 

        a)  předložené varianty úprav školní zahrady a způsob financování. 

        b)  stav přípravných prací týkajících se poldrů a polních cest v rámci 

             pozemkových úprav. 

        c)  žádost na Povodí Labe o příspěvek částečné úhrady nákladů při 

             sečení břehů Ředičky. 

 



Perníková popelnice: Horní Ředice třídily…   

…A zvítězily! 

Přišli, třídili a zvítězili. Tak by se dal charakterizovat jasný 

triumf Horních Ředic v soutěži obcí ve sběru tříděného odpadu 

Perníková popelnice 2013. 

Horní Ředice se staly absolutním vítězem. Zároveň dominovaly 

kategorii obcí od 300 do 2000 obyvatel. Ocenění obec získala i 

za sběr elektroodpadu v kategorii do 1500 obyvatel, včetně 

speciální ceny za nejvyšší dosaženou výtěžnost zpětného odběru 

velkých a malých spotřebičů prostřednictvím tzv. Wintejneru. 

Takovouhle rekordní „jízdu“ snad Perníková popelnice za sedm 

ročníků nepamatuje. 

Odměnou Horním Ředicím za jejich snažení byla nejen 

perníková cena, ale také příjemná finanční injekce v celkové výši 

105 tisíc korun. 

Zajímavé je, že v tabulce ocenění za rok 2012 Horní Ředice 

vůbec nefigurovaly. Stačil pouhý jeden rok a z této menší obce 

na Pardubicku se stal hotový přeborník ve třídění odpadů. Čím 

to je?  

„Je to jednoduché. Čím víc třídíme, tím méně máme 

komunálního odpadu a tím šetříme finanční prostředky za jeho 

likvidaci. Proto i výhru chceme vrátit do systému sběru odpadů. 

Chceme pořídit nové kontejnery a investovat do zkrášlení okolí 

sběrných míst, protože tam ještě něco přece jen dlužíme,“ 

nechal se slyšet starosta vítězné obce Jiří Kosel. 

          (převzato z Pardubického deníku) 

Tím však letošní výčet našich úspěchů nekončí. Dne 24.4.2014 

jsme na udílení cen „Sběrače roku“ získali  1.místo v kategorii 

Obec, za celkový objem zpětného odběru osvětlovacích zařízení 

od společnosti Ekolamp. A odměnou nám bylo krásných        

20tisíc korun. 

        OÚ 



 
NOVINKY na našem webu: 
Připravujeme pro vás mobilní verzi obecních www stránek - 
je přizpůsobena grafikou a strukturou mobilním zařízením. 
Při načtení www stránek v mobilních telefonech se stránky 
automaticky přepnou do mobilní verze, aby uživatelé se na 
www stránkách mohli snadno a rychle orientovat. 

 

 

 

Něco dobrého z BABINCE….. 

Máslové koláče (nekynuté) 

60dkg hladké mouky 

40dkg másla nastrouhat 

6 pol.lžic mléka 

6 káv. lžiček mouč.cukru 

2 kostky droždí 

1 vanil.cukr 

4 žloutky 

Těsto zpracujeme bez kynutí, vyválíme, nakrájíme a plníme dle 

vlastní chuti a fantazie. Upečeme a po vytažení z trouby 

potřeme máslem, pokapeme rumem a obalíme v cukru. 

 



Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

V HORNÍCH ŘEDICÍCH 

V měsíci dubnu proběhly dvě akce Rokytenská míle, kde se účastnily, jak 

přípravka, tak starší děti, kteří si vyzkoušely celý branný závod. Druhá 

akce byla každoroční pálení čarodějnic, kde děti měly své první vystoupení             

s ,,pohádkou“.  
 

V květnu se uskutečnilo Okrskové kolo požárního sportu. Účast byla 

hojná, místní sbor dobrovolných hasičů se umístil na krásném druhém 

místě.  
 

V červnu se sbor účastnil průvodu v Litoměřicích, kde děti měly ukázku 

své koňky. Další návštěva byla v Břehách u Přelouče, této akce se účastnil i 

hejtman pardubického kraje Martin Netolický, který se se zájmem podíval 

na vystoupení našich nejmenších hasičů. V červnu byla připravená pěna na 

fotbalovém hřišti. Svou hasičskou koňku předvedly děti i na oslavách       

města Choceň. 
 

Mezi velkou chloubu sboru patří nová hasičská koňka z obce Zderaz. Na 

rekonstrukci se podílí celkem 6 členů SDH. Scházejí se pravidelně každý 

čtvrtek v odpoledních hodinách. Koňka je obroušená následně opískovaná a 

natřená základní barvou. Kola na koňku renovovala SOÚ Jaroměř.  
 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

   Břehy u Přelouče                                                    Koňka z obce Zderaz 

 

Kroužek se po dobu prázdnin nebude konat, budeme se na Vás těšit zase 

v září. 

za SDH HŘ Veronika Řepková DiS. 
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ČERVEN 

Vzhled okolní přírody, charakteristický paletou barev rozesetou na lány polí a 

ostrůvky keřů i části lesa, nám připomíná, že je měsíc červen, který den po dni 

směřuje zároveň k ukončení jara a počátku tolik očekávaného a oblíbeného 

léta. Škoda jen, že i v letošním roce dominuje na ředických lánech jásavá žluť 

do výše dospělého člověka narostlých hustých a neprostupných porostů řepky. 

 Již desítky let je měsíc červen oprávněně prohlášen za měsíc myslivosti, 

neboť v průběhu tohoto měsíce dochází nejen k plnému rozvoji růstu přírodní 

zeleně a zemědělských plodin na osetých lánech, ale také k pokračování 

reprodukčního cyklu živé přírody, narození nového života. Některé druhy 

zvěře a zvířat se již odpovědně starají o své nové potomstvo, jiné zase starosti 

s narozením potomků teprve čekají. V červnu většina spárkaté zvěře klade 

mláďata, objevují se druhé vrhy zajíců, bažanti a koroptve vodí kuřátka. 

Většina pěvců vyvádí první mláďata, rojí se lesní mravenci a je hlavní sezóna 

vážek, motýlů a včel. Začínají přepeřovat kačeři kachny divoké. Mění svůj 

svatební šat, který nosili od října do května, vyměňují všechna pera na letkách 

a ztrácejí tak na několik týdnů schopnost létat. I na takového pelicháče, jak se 

jím říká, můžete v okolí vodních toků a rybníků narazit. 

 Člověk, mnohdy až velikášsky nazývaný „pán přírody a tvorstva“, má 

zejména v této době možnost příznivě ovlivnit celé nastávající období. Přitom 

se nemusí jednat pouze o hospodařící zemědělce a zájmová sdružení, kterým 

se ochrana přírody a starostlivost o její rozvoj stala koníčkem a posláním. 

Pomoci může každý a to zejména svým ohleduplným přístupem k přírodě při 

jejich návštěvách, především dodržováním zásad neinvazivního a klidného 

pohybu územím „lesů, vod a strání“ a pole nevyjímaje. V této době je zejména 

důležitý klid v krajině. Stačí nutný ruch na polích při jejich obdělávání 



a potřebné práce v lese. Zejména nevhodný je větší pohyb v krajině ráno 

i večer, kdy zvěř a většina živočichů vychází z krytu na pastvu a za potravou. 

Jedním z příkladů, které mohou podstatnou měrou ohrozit klid v přírodě, je 

existence volně pobíhajících psů v krajině. Ne každý majitel nejbližšího přítele 

člověka si plně uvědomuje, jakým nepříjemným způsobem volně pobíhající 

pes v krajině působí. Pominu-li vliv pohybu psího miláčka, neupoutaného na 

vodítku, na klid zvěře očekávající nové přírůstky, musím nutně připomenout, 

že každá zvěř vyrušená ze svého přirozeného klidu má obranný instinkt, který 

se projevuje rychlým únikem z ohroženého místa. Často pak dochází ke 

zvýšenému počtu kolizí s vozidly. Výsledkem jsou potom rozsáhlá zranění 

unikající zvěře vedoucí k nucenému usmrcení nebo přímo úmrtí a po střetu se 

zvěří - u nás nejvíce srnčí a výjimečně i černou (prase divoké) – též i 

mnohatisícové poškození vozidel nic netušících řidičů, v tom horším případě s 

možným následkem poškození zdraví a ohrožení života osob ve vozidle. 

Ani někteří řidiči rádoby terénních motocyklů a čtyřkolek nedomýšlí, jak 

jejich řvoucí motory na polních i lesních cestách (a někdy i mimo ně) dovedou 

na dlouhou dobu narušit v širokém okolí klid. Je smutnou pravdou, že tento 

nešvar se začíná projevovat i u nás. A věřte, zatím jsem za jejich řídítky 

neviděl důchodce s vlajícím vousem a vodopádem šedin padajícím z pod 

helmy. Přitom právě mladí lidé často citlivěji vnímají potřebu ochrany a péče 

o přírodu a všeliké ekologické aktivity. 

Při procházkách je náhodně možné najít i malého zajíčka a od konce května již 

i malá srnčata. Určitě nejsou tato mláďata opuštěna a byla by velká škoda se 

jich dotknout, protože by o ně samice pro lidský pach přestala mít zájem 

a opustila by je. Na rybnících hnízdí různé druhy kačen, které již i v půli 



května mají káčata. Právě mláďata jsou nejvíce vystavena predačnímu tlaku 

dravců a šelem a někdy i neuváženému chování lidí.  

Červen je tedy nejen pro myslivce symbolem zrození nového života a 

symbolem června je v mnoha představách právě narozené mládě ukryté ve 

stínu keře či v zeleném pažitu. Bezmocné srnče, jehož chrání jen pestrý 

maskovací oděv, tečkovaný šat. Pozorná matka však bdí blízko jeho úkrytu a 

její pohled vypovídá nejen o mateřských starostech, ale i o strachu z naší 

přítomnosti. Je jen na nás, na lidech, zda jim oběma ponecháme alespoň 

kousek klidného místa pro další existenci. 

            Milan Bukač, MS Horní Ředice 

 

Vítání občánků   

A opět tu bylo vítání našich nejmenších 

občánků. Přesilu měli chlapci, Tomáš Kučera, 

Adam Šolta, Petr Karásek, Lukáš a Jakub Potočný, 

kteří se měli čile k světu a jediné děvče Johana Vítková. Rodiče dostali 

pamětní listy o zápisu a finanční dar, děti pak malou hračku. 

 

 

 

 

 

 

 



Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře 

knihovny. 

 Ve čtvrtek 12.6. v 16 hod. 

proběhl na obecním úřadu již 

5. ročník projektu na podporu 

dětského čtenářství. 

Nechyběl ani zábavný 

doprovodný program,který se 

stal  milou tradicí. Je to hraná 

pohádka starších dětí.  

I v tomto roce získali prvňáčci bezplatnou registraci do knihovny a byli 

PASOVÁNÍ NA RYTÍŘE řádu čtenářského. 

Před pasováním musí děti zábavnou formou prokázat, že znají 

písmenka a rozumí jejich významu. 

I při letošním pasování děti skládaly ABECEDU, kterou přinesla 

pohádková babička v košíčku z knihovny, kde ji rozházeli zlobiví šotci. 

Složily také slib rytířů řádu čtenářského a nakonec měly za úkol přečíst 

krátký text. 

Všechny  úkoly děti splnily. Král i královna mohli být spokojeni. 

Za odměnu dostaly od královny knížku pro prvňáčka. Je to knížka, 

která byla napsaná a ilustrovaná výhradně pro tuto příležitost. Od paní 

učitelky Kaplanové medaili a glejt. 

Po slavnostním pasování odešly děti s paní královnou a rodiči do 

knihovny, kde si půjčily své první knížky. 

                          Za knihovnu MP  

 

 

 



Úryvky z kroniky staré právě 50 let………..rok 1964 

Začátkem ledna byla zima mírná, ale během měsíce mrazy zesílily (-14 až -18 

stupňů Celsia). Sněhu bylo poskromnu. Na konci tohoto měsíce mrazy 

přestaly. I v únoru bylo sněhu málo. Noční teplota klesala na 10 až 13 stupňů 

pod nulou. V březnu byly noci mrazivé (-8 st.). Převládalo sucho. Zimní období 

dalo našim polím velmi málo vláhy.  

Jarní polní práce začaly opožděně. Bylo to téměř v polovině dubna. Měsíc 

květen byl tohoto roku teplý, ale suchý. Červen byl horký a až téměř do 

posledního týdne suchý. Letní vedra nastala v polovině července. Teploměr 

ukazoval ve stínu přes +30 st. K sečení žit došlo před 20. červnem za pěkné 

letní pohody. Pozdější počasí však nebylo příznivé žňovým pracím. Hodně 

obilí bylo svezeno až po deštích koncem srpna.  

V měsíci září bylo počasí teplé a suché. Ke zhoršení došlo 9. října. Říjen byl 

mokrý. Sklizeň řepy měla mnoho potíží. Na počátku měsíce listopadu bylo 

mírné a suché počasí. Po týdnu přišly deštivé dny. První sníh začal padat 5.- 6. 

prosince. Za dva dny poté roztál. Před svátky vánočními začalo mrznout. 

Rok 1964 byl rokem volebním. Bylo třeba zvolit poslance do místního 

národního výboru, okresního národního výboru, krajského národního výboru, 

Národního shromáždění a lidové soudce pro okresní soudy.  

Za volební místnost byla vybrána zasedací síň v budově MNV. Od časného 

rána přicházeli voliči splnit svou občanskou povinnost. Kdo měl na ten den 

v úmyslu se někam podívat,  přišel volit brzy ráno. Do volební místnosti se 

dostavil i 89-letý Josef Udržal, č. p. 145. Stařičký občan Udržal už zbytečných 

kroků mnoho neudělal, ale tentokrát se na cestu k MNV dívá jako na svou 

nejvyšší povinnost a nelituje námahy, kterou musel při cestě vynaložit. Byl 

uvítán členy volební i okrskové komise s nadšením. Většina družstevníků 

sušila toho dne seno.  

Volební místnost byla otevřena od 7 do 16 hodin. V čele zasedací síně byl 

obraz prezidenta republiky, s. Antonína Novotného, státní znak, česká státní 

vlajka, květiny, mohutná lipka v květináči. Na jedné straně síně byly zvětšené 

fotografie ze života našeho JZD. Druhou stranu zdobilo heslo „V PEVNÉ 

JEDNOTĚ STRANY A LIDU ZA DŮSLEDNÉ SPLNĚNÍ USNESENÍ XII. SJEZDU KSČ“. 

V pozadí seděli členové OVK se členy MVK. Nezbytná volební urna a oddělený 



prostor vyplnily střed volební místnosti. V době od 9:30 do 10:30 vyhrávala 

voličům dechová hudba místního JZD.  

Zapsaných voličů bylo 561. Čtyři voliči volili na voličský průkaz. Celkem volilo 

v naší obci 565 voličů. Zvoleni byli všichni navržení kandidáti. Jeden volič škrtl 

jednoho z kandidátů do MNV a za soudce z lidu.  

Ustavující schůze nového MNV byla dne 8. července 1964. Do rady MNV byli 

zvoleni:  Jaroslav Sobotka, František Hloupý, Stanislav Šolta, Miroslav Slabý, 

Milan Poledno, Jaromír Bolehovský a Václav Vondrouš. Předsedou MNV byl 

zvolen Jaroslav Sobotka, č.p. 100 a tajemníkem František Hloupý, č.p. 164. 

Přes nepříznivé podmínky v druhé polovině uplynulého roku 1964 docílilo 

družstvo svými hospodářskými výsledky dobrý ch úspěchů. Nejvýraznějším 

projevem dobré práce družstva je zvýšená odměna za pracovní jednotku, 

která činila v roce 1964 17 Kčs.  Spolu s proplacením dovolené, prémiemi, po 

zhodnocení veškerých naturálních a ostatních dávek činila přes 22 Kčs. A to už 

je velmi dobrý přínos do rodin, přihlédneme-li k tomu, že došlo k plné dotaci 

jednotlivých fondů.  

Problémem JZD zůstává obsazení směn mladými lidmi. Rok co rok je 

zaznamenáván stále větší úbytek družstevníků, jednak odchodem do 

důchodu, dále provdáním nebo přiženěním se do jiných obcí. Problém tento 

je velmi ožehavý a není o silách a pravomoci JZD ani obce jej zvládnout. 

V roce 1964 došlo k dokončení druhého kravína. Svod dojnic z bývalých 

selských chlévů do tohoto kravína byl proveden 14.prosince 1964. Výsledky 

společného napájení se projevily na dojivosti.  

V hrubých rysech byla dokončena podlimitní akce výstavby dílem na opravu 

mechanizačních strojů a závěsů v č. p. 84.  

V naší obci stále soukromě hospodaří dva majitelé zemědělské půdy a to 

Karel a Marie Kamenických, č.p. 117 a Jaroslav a Anna Holických, č.p. 13. 

K jejich získání do JZD bylo vynaloženo vše, jak ze strany MNV, KSČ, JZD, tak i 

veterinárních pracovníků, ale bezvýsledně. Manželé Kamenických vlastní 

4,80ha zemědělské půdy, z toho 2,31ha orné půdy. Nemají dětí a jsou ve stáří 

63 a 60 roků. Manželé Holických obhospodařují  4,20ha sadů. Jar. Holický je 

ve věku 66 let, jeho žena 62 roků.  

            Další úryvek z r.1964 si přečteme příště. 



My rádi cvičíme 
Celý rok jsme pilně cvičili a 

trénovali. Účastnili se soutěží, 

vystoupení, akcí. Za TJ Sokol 

Horní Ředice můžu říct, že se 

cvičí stále víc. Je dobře, že 

vedeme děti k pohybu a nás 

dospělé donutíme k protažení 

těla, protože nám to pomáhá 

udržet si zdravého ducha a 

pevnější zdraví.  Hodiny 

probíhaly od pondělí do pátku a 

posilovna, která je naší 

součástí, je otevřena i o 

víkendu. 

18.5.2014 jsme nedělní 

odpoledne strávili sportovní 

akademií „My rádi cvičíme“. Sice to ze začátku vypadalo, že ani tento 

rok se konat kvůli špatnému počasí nebude, ale díky dobrému nápadu, 

změnit místo konání a akci uskutečnit v hostinci U Červinků, za což jim 

patří velký dík, jsme to dokázali. Účastnilo se na 60 dětí i dospělých, 

kteří nám všem ukázali, co se naučili, jak se zdokonalili. Proběhly 

ukázky karate, cvičení s dětmi, cvičení předškoláků, orientálního tance, 

aerobiku DDM Holice, angličtiny hrou a cvičení s činkami ze 

Vzdělávacího centra Paprsek Dolní Jelení. Tím jsme vlastně pomyslně 

ukončili cvičební  rok a   setkáme se opět v září, kdy vše začne nanovo.  

Za TJ Sokol bych chtěla tímto poděkovat všem cvičitelům za jejich elán 

a chuť cvičit a všem cvičencům za účast a podporu.                                   

            A dalšímu cvičebnímu roku ZDAR. 

    

           Za TJ Sokol Horní Ředice Zuzana Bolehovská. 



Ze školy 

Končí další školní rok a my hodnotíme.... 

V březnu jsme uspořádali sběr papíru. Celkem se 

nasbíralo 5 086 kg. Při sběru nám opět pomáhali 

zaměstnanci obce, kterým moc děkujeme. Náš dík patří i 

všem, kteří nám jakkoli velkým množstvím papíru přispěli. 

Děvčata s paní učitelkou Bendovou přivítaly v dubnu nové 

hornoředické občánky. 

Čtvrťáci a páťáci vyzkoušeli své znalosti a dovednosti na 

dopravním hřišti v Pardubicích. Domů přijeli s průkazem 

cyklisty. 

Utkali jsme se s ostatními školami z okolí ve florbalovém 

turnaji. 

V květnu jsme opět pro maminky připravili vystoupení ke 
Dni matek, tentokrát na motivy pohádek. A tak děti 

zpívaly, tancovaly a hrály divadlo jako draci, loupežníci, 
zvířátka, strašidla .... Několik písniček si připravila také 

děvčata na flétničky. Nechyběly ani dárky pro všechny 
přítomné maminky – motýlci či kytičky. 
 
Hned po Dni matek jsme měli ve škole přírodovědnou 

soutěž, 9 dětí pak jelo na okrskové kolo této soutěže do 

DDM v Holicích. Umístily se na pěkných místech – nejlepší 

byla A. Vlasáková (1. místo ve své kategorii), J. Konvičná 

(3.-4. místo).  

V červnu byli naši prvňáčci pasováni na „Rytíře řádu 

čtenářského“. Malou slavnost pro ně připravila paní 

knihovnice - královna M. Polednová. Po splnění úkolů od 

pohádkové babičky (paní J. Voženílková) byly děti panem 



králem (pan starosta ing. J. Kosel) pasovány na čtenáře, 

dostaly medaili, pamětní list, knížku, ale také průkaz 

čtenáře obecní knihovny, kde si hned mohly půjčit knížky. 

Na konci června jsme měli možnost nahlédnout do 

hasičské zbrojnice v Holicích a seznámit se s prací 

profesionálních hasičů. Pozvání jsme přijali i na 

záchrannou lékařskou službu. 

V posledním týdnu jsme se ještě vydali na celodenní výlet 

do obory a záchranné stanice ve Žlebech a hřebčína ve 

Slatiňanech. 

Nakonec si ještě děti vyzkoušejí svou zručnost při jízdě na 

koloběžce či kole, prokážou znalosti dopravních značek, 

vyzkouší si ošetření drobných poranění. 

V pátek se rozloučíme s našimi sedmi páťáky. Přejeme jim, 

aby se jim v nových školách dobře dařilo. 

Čeká nás i vyhodnocení sběrových soutěží – papíru, kůry a 

baterií. Sebralo se 47 kg pomerančové a citrónové kůry, 

3 746 ks baterií, 11 239 kg papíru. 

A nakonec  - přeji všem dětem 

i jejich rodičům krásné 

prázdniny, dobře si odpočiňte, 

užijte si sluníčka a letní 

pohody. No a v září na 

shledanou. 

     

   M. Kaplanová 

 



Postup po sedmi letech 

Fotbalisté Horních Ředic se po sedmi letech radují z postupu do elitní 

okresní soutěže a přebrali pohár za vítěze III. třídy Holicko. 

Obsadili 1. místo s 69 body, se skóre 89:18 (22 výher, 3 remízy a 1 

prohra) a velmi dobrým náskokem třinácti bodů na druhé Dražkovice. 

Nejlepším střelcem byl Milan Machatý 19 branek, čím se stal i 

nejlepším střelcem III. třídy Holicko. Mužstvo ale těžilo i ze střelecké 

pohody ostatních, jmenovitě: Matěj Hrubý a Ondřej Šedivka 15 a Jiří 

Dujsík 14. Mužstvo hrálo po celou sezonu velmi disciplinovaně (22 

žlutých, 0 červených) a předvádělo pod trenérem Stanislavem 

Šedivkou dobré výkony a postup byl zasloužený. 

Hráči „B“ mužstva se umístili v konečné tabulce IV. třídy na osmém 

místě s 25 body a celkovým skóre 32:40 (7 výher, 4 remízy a 11 

proher). Nejlepšími střelci týmu byli Jiří Morávek s 5, David Matys se 4 

a Radek Machatý se 3 brankami. Z týmu nebyl nikdo vyloučen, rezerva 

Ředic střídala dobré výkony s horšími a více se dařilo především na 

venkovních hřištích. 

Žáci Ředic se před sezonou spojili se žáky z Holic a hráli domácí 

zápasy na místním fotbalovém hřišti pod taktovkou Bohouše Moravce 

a Luďka Markovicse. Po jarní části se umístili na velmi krásném prvním 

místě, a přebrali pohár za vítěze Okresní soutěže Starších žáků s 53 

body a úžasným skóre 140:14. Nejlepšími střelci týmu byli Filip Křtěn 

20, Tomáš Záruba 17 a Martin Hrdý 12 branek. Žáci těžili především ze 

spolupráce s Holicemi, ale i tak jim všem patří velké poděkování! 

Závěrem bych chtěl srdečně poděkovat všem našim sponzorům za 

finanční příspěvky, fanouškům za jejich přízeň a dobrou návštěvnost a 

rodičům žáků za podporu. Doufám zároveň, že příští sezóna bude 

neméně úspěšná jako ta letošní.     

      Za FK Mládek Václav ml. 

              Sekretář klubu  



Tenis 

Děti, které během zimy 
pravidelně jezdily trénovat 
do haly v Pardubicích, se 
dočkaly i antukových kurtů 
v Horních Ředicích. Letos 
byly kurty připraveny již 
v polovině dubna, ale 
počasí bránilo jejich 
častějšímu využití. 
V současné době oba kurty 

jsou již využívané, ale ve srovnání s minulými roky méně. Pravidelně, 
prakticky každý den od pondělí do pátku trénují děti dle jednotlivých 
skupin (podle dosažené výkonnosti) a jsou mezi nimi děti, které by 
v budoucnu mohly 
popularitu tenisu v obci podržet vysoko. 
Potěšující je, že o tenis se začínají i víc zajímat ženy a dívky.  
Dne  14.6.2014 se uskutečnil III. ročník Tenisového turnaje hráčů nad 
50 roků. Celkem se zúčastnilo 10  hráčů, o dva víc než vloni. Prvenství 
obhájil Roman Rychtařík před Jiřím Koselem a Ivanem Polákem. 
Hned následující víkend ve dnech 21.-22.6.2014 se uskutečnil již 
XXI.ročník Tenisového turnaje hráčů nad 35 roků „TENIS OPEN“. Je to 
první a taky nejstarší turnaj uskutečněný na kurtech Horní Ředice. 
Zúčastnilo se 18 hráčů. 
Ve finále zvítězil Lukáš Kovařík z Holic nad loňským vítězem Jirkou 
Lohniským 7:5 a 6:3 . Třetí místo získal Petr Baloun z H. Králové, čtvrté 
Milan Bulva a páté Jiří Kosel. 
Další tenisové turnaje budou pokračovat v srpnu (Mistrovství Ředic 
jednotlivců) a poslední víkend 30.-31.8.2014 velice populární „OPEN 
CUP“ Tenisový turnaj ve čtyřhrách a v září : děti, turnaj žen a dívek  a 
závěrečný turnaj-losované dvojice. 
Chci všechny zájemce o účast na turnajích požádat o včasné zaslání 
přihlášky SMS na tel: 732 173 801, p. Chyla, aby nedošlo ke zklamání 
z nedostatku místa, protože maximální počet je 20 jednotlivců nebo 
dvojic.        Štefan Chyla 



Čarodějnice 

30.4. jsme uvítaly konečně naše kolegyně. Protáhly jsme košťata a 

divákům z okolí, kteří se přišli napojit dobrých lektvarů, pojíst pár dobrých 

kousků (domácí bramboráčky, palačinky s marmeládou a zelné placky) a 

dobře se pobavit, jsme ukázaly nejednu techniku letu. I ti nejmenší si přišli 

na své. Za splněné kouzelnické úkoly získali perníček a nějakou tu 

laskominu. Po sesbírání vzácných bylin jsme umíchali kouzelný nápoj, ze 

kterého se linul bílý omamný kouř…což byl znak dobře odvedené práce. 

Pro zpestření celé akce vystoupila taneční skupina Aliens, která se 

rozvlnila ladnými pohyby orientu a okouzlila tak nejednoho mládence. 

Hezký příběh s názornou ukázkou nám představila i nová generace malých 

dobrovolných hasičů z Horních Ředic. Dokázali uhasit požár a zachránit tak 

nejen hájovnu, ale i život paní hajné. 

A když se stmívalo, přilétly na scénu malé upírky převlečené za krásné 

tanečnice, zahalené v šátku a všem nám tuhla v žilách krev… 

Dobrá hudba hrála až do ranních hodin, oheň plápolal a my se zase na rok 

uchýlíme do člověčí masky a nabereme sílu na další 30. duben…. 

                 Za všechny kolegyně Zuzana Bolehovská 

Dětský den 

30.květen byl určen dětem. Na fotbalovém hřišti byl pro ně už tradičně 

připraven Dětský den, kde se mohly vyskákat, zasoutěžit si, vyzkoušet si 

svoje dovednosti. Tentokrát byla účast dětí a rodičů nad naše očekávání. 

Byl to bezkonkurenčně nejsilnější ročník. Děti hojně využívaly skákací 

hrad, tetovací koutek, dva traktůrky a jeden obrněný vojenský vůz pro 

vyhlídkové jízdy, pestrý bazárek, kde si všichni, co soutěžili, mohli vybrat, 

co se jim líbilo za vyhrané „Bambinos“ penízky. Všem sponzorům, 

organizátorům, pomocníkům patří velký dík, protože bez jejich pomoci by 

se tento den udělat nemohl. A doufáme, že jsme vás děti a rodiče naladili i 

na příště… 

         KK 



Cyklovýlet 

Naším prvomájovým středobodem se stala obec Horní Jelení a její 

krásy okolo kostela s překrásnou farou. Celým objektem nás 

provázel farář pan Kunert a historii nám přiblížila rodačka Eva 

Jozífová. Účastnilo se na čtyřicet příznivců rekreační jízdy na kole. 

Opékaly se klobásy, pilo dobré pivo. Měli jsme možnost 

prohlédnout si kostel, který je opravdu místní chloubou. Po 

odpočinku a doplnění energie jsme vyrazili zpět k domovu…do 

Horních Ředic.     

         ZB 

 

 

  SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ 

VÍT CENTNER 

 

      TEL: 736 250 202 

   533 22  Býšť 150 

   e-mail: vit.centner@seznam.cz 

 

 Spoluobčané - odběratelé tiskovin, novin atp. 
   Případné nedostatky lze urychleně vyřešit na  

  tel.č. 603 937 745  u zdejšího kolportéra Oldřicha Špatenky 

   č.p.193. 

            Četbě zdar OŠ 

 

mailto:vit.centner@seznam.cz


 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE 

16.- 17.8.  Mistrovství Ředic v tenise - jednotlivci 

30.- 31.8.  Tenisový turnaj „Open Cup“ - čtyřhry 

  6.-  7.9.  Tenisový turnaj dětí do 15 let 

13. - 14.9.  Tenisový turnaj žen a dívek 

13.9.(14.9.)  Společenské odpoledne- pro starší spoluobčany 

27. - 28.9.  Závěrečný turnaj - losované dvojice 

5.9.    Loučení s létem 

27.9.    Turnaj ve střelbě ze vzduchovky 
   

 

 

 S P O L E Č E N S K Á  

K R O N I K A 
 

Narodili se: 

Marie Hlaváčková 343 

Pavla Říhová 233 

Barbora Krejčí 202 

Odstěhovali se: 

Leoš Svoboda 326 

 

 

 

 

K 26. červnu žije v naší obci 1021 obyvatel. 
------------------------------------------------------------------------ 

červen 2014 


