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Vážení spoluobčané,    

Máme za sebou prvních šest měsíců roku 2017 a pokud bychom celý 

tento čas strávili mimo naši obec, pak by nás v případě návratu zcela 

jistě překvapili mnohé pozitivní změny, které se v Horních Ředicích 

v tomto nedlouhém období udály.  

Stačí navštívit sportovní areál a společenské zařízení „Blanka“ u 

Ředického rybníka, školní zahradu s venkovní učebnou, prostranství 

pod hřbitovem, okolí obecního domu a další upravená místa.  

Radost můžeme mít i z ukončené rekonstrukce silnice III. třídy 2989 

v investorství Pardubického kraje. Pro někoho možná akce malého 

rozsahu, pro zasvěcené však zároveň velkou nadějí, že konečně bude 

zahájena oprava páteřní komunikace III-29817 od Dolních Ředic. 

Mnohé zajímavé změny budou pokračovat i v následujících dvou 

prázdninových měsících a pokud se je podaří úspěšně provést, potom 

hodnocení roku 2017 bude jednoznačné. 

       Ing. Jiří Kosel 

       starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ 



ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 19.4.2017 

 

Rada obce se seznámila: 

 

• S průběhem rekonstrukce místní komunikace u hřbitova. Zemní práce 

provádí firma Štross s.r.o., pokládku žulových kostek firma Albrecht. 

• S ukončenou obměnou části plotu fotbalového hřiště od garáže k pódiu 

v režii fi. Němec, Košťál. 

• S dalšími úpravami společenského zařízení Blanka a sousedního 

víceúčelového hřiště. 

• S připravovanou výstavbou nového oplocení zahrady základní školy 

v JZ části (k bytovkám) a započatou obnovou nátěru plotu stávajícího 

na protilehlé straně. 

• S návrhem zástěny venkovní učebny od fi Stafi. 

• S podpořenou žádostí MMR na rozšíření posilovacích a herních prvků 

v prostoru sportovního areálu u Ředického rybníka a v zahradě ZŠ. 

Dotace činí 400.000 Kč a předpokládaná realizace proběhne během 

prázdnin. 

• S rozšířením zpěvněné plochy skládky bioodpadu o 70 m2. 

• S informací o podaných žádostech v rámci 55. a 56. OP ŽP týkající se 

revitalizace zeleně v Horních Ředicích. 

 

Rada obce projednala: 

 

• Žádost vedení FK o nákup zámkové dlažby na opravu betonového 

chodníku před kabinami. Vlastní realizaci provede FK. 

• Nákup materiálu a barev na opravu fasády fotbalových kabin a garáže, 

práce zajistí pracovníci obce. 

• Možnost odkupu živičných škrabků z tělesa silnice I/36 od firmy 

Swietelsky a jejich následné využití při úpravách místních a účelových 

komunikací. 

• Potřebné náležitosti ke zpracování žádosti pro výzvu MAS Holicko 

„Zvýšení bezpečnosti silničního provozu“. Jedná se o vybudování 

chodníku od Stromu republiky k základní škole včetně bezpečnostních 

prvků. 

 

 

USNESENÍ 



ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 17.5.2017 

 

Rada obce se seznámila: 

 

• S hospodařením obce za měsíce leden – duben. 

• S ukončenými pracemi na rekonstrukci místní komunikace u hřbitova a 

oplocení zahrady ZŠ. 

• S výplatou dividendy ČS, a.s. ve výši 70 Kč za akcii. Naše obec vlastní 

700 akcií. 

• Se závěry semináře k odpadovému hospodářství pořádaného MŽP 

s důrazem na sběr recyklovatelných odpadů způsobem DŮM-OD-

DOMU, na snižování množství směsného komunálního odpadu, na 

zavádění motivačních systémů plateb a především systému PAYT-

ZAPLATÍŠ, KOLIK VYHODÍŠ. 

• S výsledky soutěže pořádanou Pardubickým krajem a RRA PK a fi 

EKOKOM o Perníkovou popelnici. Horní Ředice již poněkolikáté se 

umístili na prvním místě v kategorii obcí do 2000 obyvatel s dotací 

80 000,-Kč a již počtvrté jsme získali první místo v celostátní soutěži 

zpětného odběru osvětlovacích zařízení pořádanou fi Ekolamp – Sběrač 

roku a odměnu 20 000,-Kč. 

• S nabídkami tří dodavatelských firem na výstavbu dětských hřišť při 

využití dotace z MMR. 

• S ukončenými pracemi na rozšíření VO. 

• S nabídkou na opravu místní komunikace od základní školy 

k Ředickému rybníku. 

 

Rada obce projednala: 

 

• Předložené nabídky pro výstavbu zavlažovacího zařízení trávníku 

fotbalového hřiště. 

 

Rada obce schválila: 
 

 

• Fi TEWIKO systems, s.r.o. k provedení stavby dětského hřiště ve 

sportovním areále u Ředického rybníka a v zahradě ZŠ. 
 

USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Ředice dne 22.6.2017 



 

Zastupitelstvo obce projednalo: 

 

• Zprávu o hospodaření obce za leden – květen. 

• Informace o investičních a neinvestičních akcích, uskutečněných i 

připravovaných. 
 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

 

• Nabídkovou cenu zavlažovacího systému fotbalového hřiště ve výši 

359.374 Kč. 

• Finanční příspěvek na opravu varhan v kostele sv. Václava ve výši 

30.000 Kč 

• Přijetí neinvestiční dotace z POV PK ve výši 100.000 Kč. 

• Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků PK ve výši 10.000 

Kč na „Vesnickou tenisovou školu pro děti a mládež“. 

• Rozpočtové změny č. 2. 
 

 

 

UPOZORNĚNÍ!!! 

Odvoz plastů plánovaný na čtvrtek 6.7.2017 

bude odložen mimořádně na PÁTEK 7.7.2017 

z důvodu státního svátku !!! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Za OÚ Monika Holečková 

 

 
 



Přispějte na rekonstrukci varhan v kostele sv. Václava ! 
 
 Naši předkové chápali kostel nejenom jako krajinnou dominantu či 
jako přirozený střed obce, ale především jako její srdce: ztělesněný život a 
spojnici mezi minulostí a budoucností. Aby v kostele byl život musí mít oltář 
jako místo pro bohoslužbu, zvony, které určují čas a zvou k modlitbě a v 
neposlední řadě varhany, jež mají vybízet lid ke zpěvu v duchu staré 
moudrosti „kdo zpívá, dvakrát se modlí.“ 
 Ředický kostel zasvěcený hlavnímu patronu českého národa svatému 
knížeti Václavovi byl vždy nedílnou součástí života obce. V minulosti byl  s 
láskou opatrován místními občany, kteří se pro něho vždy dokázali nasadit a 
sesbírat i nemalé prostředky - bylo-li jich třeba - k jeho zvelebení. Svědčí o 
tom četné zápisy v kronice holické farnosti. Nepřízeň minulých desetiletí 
způsobila, že duchovní život v menších obcích zeslábl a mnohé kostely  tak 
ukazují více než kdy v minulosti svou zraněnou krásu. Ředickému kostelu 
věnoval svou pozornost dlouholetý holický farář obětavý P. Jiří Mannl, jež 
ještě počátkem 90. let inicioval jeho celkovou stavební obnovu. Na náročnější 
úpravy v interiéru kostela mu však už nezbývaly síly. Tak se stalo, že nakonec 
umlkly i jeho varhany. 
 Jednomanuálové mechanické zásuvkové varhany v kostele sv. Václava 
zhotovil patrně počátkem 70. let 19. století varhanář Josef Andrýs z 
Neznášova na Náchodsku. Jeho firma zhotovila řadu nových nástrojů či 
přestavěla starší pro mnoho kostelů ve východních Čechách. K jeho 
výjimečným dílům patří nedávno nákladně rekonstruované dvoumanuálové 
varhany v blízkém kostele sv. Gotharda na Vysokém Chvojně z roku 1864. 
 Havarijní stav varhanního nástroje přinutil duchovní správu 
římskokatolické farnosti v Holicích k pokusu o jejich záchranu. Inicioval ji M. 
Smolík, chvojnovský varhaník a dobrodinec mnoha menších varhan v blízkém 
okolí, jež zachránil před zkázou. Právě zdařilá rekonstrukce mimořádných 
varhan na Chvojně zaměřila jeho pozornost na ředický nástroj. Společně se 
zkušeným varhanářem Petrem Nožinou vypracovali projekt na jejich 
záchranu. Varhany přestaly být v posledních letech funkční, měchy jsou 
zpuchřelé, hlučný a nepříliš funkční ventilátor dokonal zkázu. Ve dřevě 
nástroje byl shledán aktivní dřevokazný hmyz. 
 Vzhledem ke kritickému stavu hudebního nástroje nelze opravu 
bohužel rozložit do více etap. Finanční náročnost je vzhledem k akutnosti 
situace nad současné finanční možnosti duchovní správy v Holicích. Kritická 
situace nás nutí spojit síly k dobrému dílu. Celkové náklady byly vyčísleny na 
380 tisíc korun (po daru anonymního sponzora jde teď o 348 tisíc korun). 
Velkorysou finanční výpomoc zatím přislíbila obecní zastupitelstva Horních i 



Dolních Ředic, objevil se i dobrodinec, který již štědrým darem rekonstrukci 
podpořil. Duchovní správa se pokusí obrátit se s žádostí o mimořádnou dotaci 
také na Pardubický kraj. Rekonstrukce přístroje by měla být ukončena už 
počátkem podzimu letošního roku. Během podzimu, v adventu a o vánocích 
plánuje společně s holickou hudební školou uspořádat několik benefičních 
koncertů právě na tento účel.  
 Rád bych se však jako holický farář a správce kostela sv. Václava 
obrátil také na dobrodince z řad ředických obyvatel, podnikatelů a hlavně 
patriotů s žádostí o finanční dary na tento účel. Dary je možno předat buď 
osobně budově obecního úřadu v Horních Ředicích nebo do rukou 
duchovního správce na faře v Holicích (Jungmannova 7) nebo poukázáním na 
účet holické farnosti (1200334309/0800 s poznámkou "varhany Ředice"). 
 

PhDr. Radek Martinek, PhD., farář - administrátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Škola 
 
Školní rok nám končí, v pátek rozdáme vysvědčení a čekají nás 

prázdniny – tak ať jsou super! 
V jarních měsících jsme toho opravdu stihli hodně – zápis, 

Velikonoce, kontrolu České školní inspekce, sběr papíru, návštěvu 
knihovny, vystoupení, divadelní představení, ukázky z práce vojenské 
policie, pasování,…   

11. dubna jsme zapisovali žáčky na nový školní rok. Děti přišly se 
svými rodiči během odpoledne, bylo jich celkem 10. Těšíme se na ně po 
prázdninách. 

Na zápis se přišla podívat i paní školní inspektorka Blažková. Po 
Velikonocích pak proběhla celková inspekce školy. Kladně bylo na škole 
hodnoceno zlepšení materiálních podmínek vzdělávání, vysoký standard 
kvality poskytovaného vzdělávání, navýšení kapacit školní družiny a jídelny 
a tím širší nabídka poskytovaných služeb ve škole, estetické a materiální 
vybavení školy, podnětné prostředí a bezpečné klima pro vzdělávání, 
výborné výsledky vzdělávání žáků. Inspekční zpráva je k nahlédnutí 
v ředitelně školy. 

Koncem dubna jsme sbírali starý papír  - děkuji všem, co nám se 
sběrem pomáhali – těm, co nám přispěli i těm, co nám přímo ve sběrném 
dvoře pomáhali – pracovníkům OÚ i našim tatínkům. Jen nás mrzí, že 
papír nesbírali ze školy všichni, protože z peněz za sběry hradíme dětem 
pomůcky, odměny za zájmovou činnost i vstupné a dopravu na různé 
školní akce. Za školní rok jsme nasbírali 14 105 kg papíru. 

I letos jsme vítali nové hornoředické občánky, pro miminka si 
děvčata nacvičila pásmo básniček a písniček.  

Neminuly nás ani různé znalostní soutěže - Matematický klokan či 
přírodovědná soutěž. Všichni účastníci si za krásné výsledky zaslouží 
pochvalu. 

Začátkem května nás čekalo vystoupení pro naše maminky na 
oslavu jejich svátku. Program na téma pohádek a večerníčků děti 
předvedly v sále U Červinků. Doufáme, že si vystoupení všechny maminky 
užily a udělalo jim radost. 

 15. června byli všichni naši prvňáčci pasováni panem králem Jiřím 
I. na „Rytíře řádu čtenářského“. Na slavnosti v Obecním sále po splnění 3 
úkolů získali pamětní list, medaili, čtenářský průkaz do knihovny a knížku 
od paní královny a pohádkové babičky. Děti s divadelního kroužku 



program zahájily pohádkou Rozum a štěstí. Ta se líbila i komisi vybírající 
Vesnici roku. 

V květnu nás 2x navštívili divadelní herci – viděli jsme Ezopovy 
bajky a Příhody lišky Bystroušky, obě představení se nám moc líbila. Na 
hřišti jsme pak sledovali ukázky práce vojenské policie – seznámili jsme se 
s tím, co umí policejní pes, co vše nosí vojenský policista.  

A teď  - no prázdniny! Tak ať jsou plné sluníčka, odpočinku a 
zajímavých zážitků.       
        M. Kaplanová 

 

Dětský den 

Letošní dětský den jsem už potřetí trávila na lavičce s ohnutými zády a 

barvami na obličej kolem sebe. Všude samé obrázky, aby si děti mohly 

vybrat, čím to dětské odpoledne budou. Myškou, tygrem, spidermanem, 

nebo jen dámou s malou kytičkou pro ozdobu kolem očí.  

Místo jsme si vybraly pro tyto účely tentokrát mimořádně vydařené, 

svítilo na nás krásně slunce, a když jsme na chvilku odtrhly oči od dětských 

tváří, nabízel se nám pohled na celý „dětský den“. Všude pobíhaly 

natěšené děti a za nimi jejich rodiče ať se jim chtělo nebo ne. Bazárek 

s odměnami byl zavalen, občerstvení praskalo ve švech. Takový nápor 

návštěvníků jsme ani letos opravdu nečekali. Všichni pomocníci běhali 

z místa na místo a sháněli, co bylo třeba. 

Vše se na chvilku zastavilo, když na „trávníkové“ pódium nastoupil FIT 

KLUB Holice pod vedením Míši Píšové a všem ukázali, jak to umějí rozbalit. 

Potlesk a vše se zase vrátilo do starých kolejí. Boj o Bambinos penízky byl 

neúprosný. Otočila jsem se zase zpátky k dětským rozesmátým tvářím a 

do západu slunce jsem plnila přání kluků i holek, poopravila rozmazaného 

tygra Martina Půlpána a poslední slečnou a mým „zákazníkem“ byla Eliška 

Sádovská. Za zády jsem už jen poslouchala křik a smích spokojených (a 

možná i pláč a hudrování rozzlobených a smutných) dětí. Bylo to hezké 

odpoledne. A pro ty, na které se nedostalo…nesmutněte, nezlobte se a 

přijďte zase za rok ☺       

       Zuzana Bolehovská 



       

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

❖ Dne 19. února sbor rozšířil naši techniku o požární stříkačku PS2, kterou 

sehnal Martin Brandýský. Z Ostravy ji dovezl Milan Kamenický ml., Milan 

Kamenický st. se se stříkačkou zavřel do garáže a všechen svůj volný čas 

věnoval její rekonstrukci, se kterou mu hodně pomohl i Luboš Konvalina. 

Všem zmíněným moc děkujeme.  

❖ Dne 8. dubna s velkou nervozitou, ale také s velkým nadšením jsme 

přijeli s dětmi do Rokytna, kde se konala Rokytenská míle. Sestavili jsme 

družstvo starších, mladších a mix. Mladší družstvo pomohlo hasičům ze 

Sezemic. Starší družstvo skončilo na 17. místě, mladší družstvo na 19. a 

mix na 23. místě. 

❖ V rámci procvičování znalostí bezpečnosti silničního provozu jsme se dne 

22. dubna s několika dětmi  zúčastnili automobilové soutěže Šmídl 

rallye v Žamberku. Soutěžili jsme v kategorii "Family". Vytvořili jsme dvě 

posádky, jedna byla složena pouze z dívek a žen a druhá z chlapců a 

mužů. Už na startu byla zřejmá rivalita, kdo bude úspěšnější. Pro děti 

byly na trati připraveny úkoly. Celý den jsme si užili a čekali netrpělivě na 

výsledky. Nakonec zvítězily holky. Chlapi se prý více připraví na příští rok. 

❖ 23. dubna nás čekala brigáda v hasičárně. Dali jsme si do pořádku 

vybavení na tréninky a závody.  

❖ 29. dubna se uskutečnila pohárová soutěž v Lipolticích.  Mladší družstvo 

se umístilo na místě 12. a starší družstvo na 11. místě. 

❖ Dne 30. dubna se naše trenérka Martina Brandýská s hospodářkou 

Petrou Bílou domluvily  a udělaly inventuru "našeho dětského" majetku 

v hasičárně. 

❖ 13. května proběhlo Okresní kolo hry Plamen v Dříteči - zde se 

zúčastnilo pouze družstvo mladších dětí, které se umístilo na krásném 5. 

místě. 

❖ 27. května se děti zúčastnily ligy Mladých hasičů v Moravanech. Mladší 

družstvo se umístilo na 12. místě a starší družstvo na 7. místě.  



❖ 3. června sbor uspořádal pro členy a jejich rodinné příslušníky grilování. 

❖ 10. června se členové SDH, i s některými dětmi, účastnili Historických 

hasičských slavností v Litoměřicích. 

 

 

❖ V červnu náš kroužek končí, dáme si prázdninovou pauzu a po 

prázdninách se na vás budeme opět těšit. Kroužek bude každé úterý od 

16:15 do 17:45 na tréninkovém hřišti u objektu Blanka nebo za nepřízně 

počasí v tělocvičně. 

       Za SDH Horní Ředice 

         Veronika Řepková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE 

26.8. 2017 - Sraz šlapacích moskvičů 

03.09.2017 - Den pro dříve narozené 

10.09.2017 - Loučení s létem 

17.9.2017 -  Branný závod - děti   

23.9.2017 - Turnaj ve střelbě ze vzduchovky 

21.10.2017 - Ředický borec a ředická borka 

29.10.2017 - Hornoředická desítka 

     změna programu vyhrazena 

 

 

TENIS 

V polovině dubna začala příprava antukových kurtů na novou tenisovou 

sezónu. I když byla dokončena včas, počasí ovlivnilo začátek jejich využívání. 

Nyní jsou už oba kurty k dispozici. 

Po zimní přestávce je především děti v plné míře využívají k tréninku. Děti, 

které absolvovaly přípravu v hale, pokračují i na antuce a k nim se přidaly i 

čtyři děti, které halu neabsolvovaly. Využití kurtů ze strany rekreačních hráčů 

je menší, především těch co nechodili pravidelně. 

V sobotu 17. června se uskutečnil již XXIV. ročník Tenisového turnaje 

jednotlivců nad 35 roků. 

Zúčastnilo se 10 hráčů, z toho dvě ženy. Stejná účast byla i v minulém 

ročníku. Ze dvou základních skupin postoupily čtyři hráči do semifinále o 

konečné vítězství. Ostatní hráli o konečné pořadí na 5. - 10. místě. 

Zvítězil David Velinský nad Milošem Kolínem 6:1 a 6:1. Třetí místo získal Jiří 

Kosel výhrou 6:0  nad Tomášem Pamánkem. 

Všichni získali drobné upomínkové ceny, poděkování patří OÚ Horní Ředice a 

kolektivu "U Rosničky" 

Dle Kalendáře nejbližší turnaj je v plánu  1.-2.7 Turnaj jednotlivců nad 50 

roků a další v srpnu Mistrovství Ředic. 



U tohoto turnaje zřejmě dojde ke změně plánovaného termínu. 

Snad využití antukový kurtů v následujícím období bude vyšší než doposud, 

především u mladších zájemců, kteří se tenisu dřív věnovali...a bylo jich 

hodně....                                                                                                                    

        Štefan Chyla 

 

Něco málo informací o nás pro zájemce i jejich rodiče. 

 Kroužek zastřešuje MS Horní Ředice s podporou Okresního spolku 
ČMMJ a pomocí obecního úřadu, který nám laskavě přislíbil zapůjčení 
jedné místnosti na OÚ pro naši klubovou činnost. Hlavním cílem našeho 
kroužku je naučit děti, jak se chovat k přírodě, jak vnímat a prozkoumat 
mnoho z jejích tajemství.  Především, jak už je uvedeno i v názvu 
kroužku, nás zajímá tzv."Myslivost". V tomto slovu je obsaženo mnoho 
činností, jejichž úkolem je hlavně ochrana, chov a následně i lov volně 
žijící zvěře.  

 Při našem setkávání tedy budeme (dle počasí )  často vyrážet přímo do 
"terénu", do našeho okolí, kde se pokusíme dětem vysvětlit a ukázat 
vše důležité, co nám příroda nabízí a co můžeme nabídnout mi jí. Učíme 
se tedy poznávat, pozorovat zvěř a v zimních měsících ji přikrmovat. 
Nezapomínáme, ani na naši flóru (poznáváme stromy a rostliny), ale 
ani na naše čtyřnohé kamarády a probíráme mnohé z myslivecké 
kynologie. A jistě, i na bezpečnou střelbu ze vzduchovek dojde. 

 Všechno co se naučíme, tak to vše si procvičíme při různých soutěžích 
jako je "Zlatá srnčí trofej" nebo při naučných stezkách pro děti. 

Činnost kroužku plánujeme zahájit od měsíce září. Protože jde o 
činnost specializovanou, máme zájem zejména o opravdové přátele 
přírody. Kroužek je určen pro mladší děti 2. – 5. třída základní školy, 
scházet se budeme 1x za 14 dní ve čtvrtek od 16,30 hodin.  

A cena ? – poplatky žádné, pouze při výletech případné jízdné a 
vstupné, k tomu vhodné oblečení pro pobyt v přírodě. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PODLAHÁŘSTVÍ ERBEN MILAN  

    s dlouholetou tradicí rozšiřuje své služby v oblasti 

    pokládky a servisu podlah o služby čištění koberců. 

     Tel.:   731 533 259 

     email:   Erben.podlahy@seznam.cz 

 

mailto:Erben.podlahy@seznam.cz


 

Ve čtvrtek 15. června se sešlo všech 

sedmnáct prvňáčků Hornoředické školy, 

aby si užili svůj velký den. Byli slavnostně 

pasováni v sále OU na čtenáře. 

Tuto slavnostní chvíli připravujeme pro 

děti první třídy již od roku 2009. 

Na úvod předvedly děti přítomným 

hostům, rodičům a prarodičům divadelní pohádku. Sklidily velký 

potlesk. 

Na konci první třídy již děti skládají abecedu a samy čtou. Otevírá se 

jim tak svět ukrytý na stránkách knih a také naše knihovna. 

Po složení rytířského slibu, že se budou ke knížkám chovat s úctou, 

dostal každý prvňáček od královny lístek s krátkým textem. Budoucí 

rytíři řádu čtenářského museli prokázat svoji dovednost ve čtení. 

Každému prvňáčkovi to šlo skvěle a po přečtení všech slov jsme se 

dozvěděli, jak vznikla ABECEDA.  Abecedu také společně složili, protože 

ji Pohádková babička našla rozházenou od skřítků v knihovně.  

Děti poté předstupovaly před krále, poklekly a on je mečem slavnostně 

pasoval na rytíře řádu čtenářského.  

Kromě medaile na krk a bezplatné průkazky do knihovny si jako dárek 

odnesly děti i knihu, která byla vydána jen pro pasování prvňáčků. 

Děti potom odešly s královnou do knihovny, kde si půjčily svoji první 

knížku. 

       Míla Polednová 

 



 

Fotbalové dění 

Zdravím všechny příznivce ředické kopané. Právě skončený ročník 

2016/2017 přinesl mnoho dramatického a zajímavého. Především 

výkony našich nejmenších vzbuzují velké naděje, že bychom se o náš 

fotbal bát nemuseli.  

"Ředická fotbalová přípravka začala před rokem v dubnu trénovat pod 

vedením nových trenérů Dalibora Greé a Ladislava Kašpara. Postupně 

se přihlásilo 31 dětí ve věku od 4 do 10 let z Horních i Dolních Ředic. Na 

podzim 2016 po půlročním trénování jsme zkusili první sezonu 

mistrovských utkání s dětmi v kategorii do 10let - oblast Holicko. 

Odehráli jsme za celý ročník 2016/2017 celkem 21 zápasů. Z toho jsme 

7x zvítězili, 13x prohráli a 1x remizovali. Nejlepším střelcem se pro tuto 

sezonu stal Matěj Borovský s 29 góly. Raritou byl jubilejní stý a zároveň 

poslední mistrovský gól vstřelený Tomášem Machatým. Poděkování za 

nasazení patří všem hráčům a zvláště brankáři Richardu Valskému, 

který odchytal téměř celou sezonu. 

Sehráli jsme v průběhu roku i několik přátelských utkání pro děti do 8 

let a do 10 let tak, aby si celá základna ochutnala zápasovou 

atmosféru. Od podzimu 2017, kdy začíná další sezona, Sportovní klub 

FK Horní Ředice přihlásil soutěže "Mladší žactvo" a "Přípravka do 8let".  

V této chvíli si dáváme malé prázdniny a znovu začneme usilovně 

trénovat od prvního týdne měsíce srpna každé úterý a čtvrtek od 17 

hodin za výpomoci dalším trenérů z řad rodičů (tátové: Koubek, 

Ehremberger, Nešetřil).  

Samozřejmě neustále probíhá nábor dalších hráčů ve věku až do 12 let. 

Pokud by vaše dítě chtělo zkusit fotbal, kontaktujte vedení klubu nebo 

přímo vedoucího dětí na tel. čísle 739 996 951.  

Našim Fanouškům udělalo velkou radost „A“ mužstvo, které po 

podzimní části bylo třetí s devíti bodovým mankem na Srch, ale na jaře 



se vybičovalo k výborným výkonům, když převálcovalo vše co mu stálo 

v cestě a postoupilo do 1.A třídy, která se zde bude hrát po mnoha 

letech! Celková bilance v  26. utkání získaných 58 bodů za 19. výher, 0 

remíz a 7 proher s celkovým skóre 84:44. Třešnička na dort je zisk 

nejlepšího střelce pro Pavla Dědiče, kdy se zastavil na počtu 27 tref. 

Zajímavostí je nastoupení našeho předsedy Petra Jelínka v derby proti 

Sezemicím a skorujícího hned po dvou minutách na hřišti.  Gratulace 

celému mančaftu. 

 

Naša „B“ mužstvo, které po podzimu bylo první, ale na jaře zvolnilo a 

umístilo se ve IV. třídě na třetím místě, kdy v 21. utkání za 9 výher 6 

remíz a 6 proher získalo 33 bodů se skóre 52:38. Nejlepšími střelci jsou 

Michal Skutil a Kamil Kopecký. Doufáme, že v dalším ročníku si splní 

sen a postoupí do III. třídy. 

 

 

Děkujeme všem příznivcům ředické kopané za neúnavné fandění a 

rodičům za podporu nejmenších ratolestí po celou sezónu a přejeme 

hezké prázdniny a doufám, že se uvidíme na začátku nové sezóny. 

Nové informace na našich stránkách www.horniredice.estranky.cz/ 

nebo na facebooku. 

     za výbor FK Václav Mládek ml. 

 

http://www.horniredice.estranky.cz/


 

Prvomájový cyklovýlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

S P O L E Č E N S K Á  

K R O N I K A 
Narodili se: 

Jakub Veith                                                                                               139

  

Odstěhovali se: 

Nikola Šefranková 168 

Lukáš Sádovský 199 

Josef Koliska 253 

Jan Macek                                                                                                  296 

Lenka Hamerská 324 

Anežka Košťálová 324 

Tomáš Plavec 342 

                                                                                       

Opustili nás: 

Josef Lhotský                                                                                            114 



Vlasta Holubová                                                                                      151 

Marcela Polednová                                                                                  133 

Anežka Špatenková                                                                                   23   

František Koubek 214   

Josef Vašíček 223                                           

 

  

                 

  

 

K 28. červnu žije v naší obci 1035 obyvatel. 

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

červen 2017 


