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Vážení spoluobčané,  

Čtyřleté volební období je minulostí a bývá dobrým zvykem 

předložit výčet změn, které se od roku 2015 v obci udály.  

A nebylo jich málo! 

Původní čerpací stanice závlahového systému byla přebudována 

v kulturně-společenské zařízení Blanka, které se sousedním 

víceúčelovým hřištěm obohatilo nabídku pro konání různých obecních i 

soukromých akcí. V areálu, který se podařilo po celém obvodu oplotit, 

dnes najdeme také ohraničený zpevněný povrch ze zámkové dlažby 

pro potřeby hasičů, panelovou plochu pro uložení bioodpadu a 

venkovní tělocvičnu, opatřenou pružnou dopadovou plochou s EPDM 

desek.  

Mnohé se změnilo také v prostoru fotbalového hřiště. Díky větrné 

smršti, která způsobila utržení a likvidaci střechy kabin a části garáže, 

proběhla rychlá obnova nejen střešní konstrukce staveb, ale také 

veškeré elektroinstalace a dalšího zařízení.  Pracovníci obce zajistili 

výměnu dřevěných částí lavic pro fanoušky, provedli jejich veškeré 

nátěry včetně tribuny a dětského hřiště, venkovní stěny kabin i garáže 

opatřili slušivou fasádní barvou. Rozšířeno bylo také dětské hřiště o 

dvě hojně využívané atrakce – Duo lanovku a lanové centrum Zásada. 

Také po obvodu fotbalového hřiště se po etapách podařilo vybudovat 

nové oplocení včetně položení betonových pásků pod podhrabovými 

deskami. Zavlažování trávníku fotbalového hřiště od loňského roku 

probíhá prostřednictvím automatizovaného systému realizovaného 

firmou Meandr Praha. Poblíž jižní hráze ředického rybníka po obou 

stranách odpočinkového místa byla provedena instalace dvou 

univerzálních posilovacích strojů doplněných o dva herní prvky. 



Významných změn se před dvěma lety dočkala budova základní 

školy a jejího nejbližšího okolí. Zdařilá půdní vestavba rozšířila učební 

prostory potřebné z důvodu navýšení počtu žáků, instalace výtahu 

umožnila splnit podmínky bezbariérovosti, nové sociální zařízení a 

vybavení tříd výrazně zkvalitnilo prostředí pro pobyt a výuku dětí. 

Součástí akce byla i stavba venkovní učebny dodatečně opatřené ze 

západní strany prosklenou zástěnou od firmy Stafi.  

Školní zahrada nabízí dětem pestré vyžití díky zrekonstruovaným i 

novým herním prvkům, především však zásluhou oblíbené vzduchové 

trampolíny. Plot po obvodu školní zahrady byl zčásti rekonstruován, 

zčásti nově vybudován.  

Venkovní hřiště u školy prošlo během prázdnin výměnou umělého 

trávníku, ochranných sítí, oplocení a dalších drobných úprav.  

Od letošního školního roku využívají děti po cestě od „Stromu 

republiky“ chodník postavený firmou Chládek a Tintěra v rámci akce 

„Zvýšení bezpečnosti dopravy výstavbou chodníku k základní škole“. 

Tato firma také provedla pokládku asfaltové živice na souběžné místní 

komunikaci. Tímto způsobem byly modernizovány i další místní 

komunikace – od ZŠ k ředickému rybníku a společenskému zařízení 

Blanka, od odpočinkového místa u ředického rybníka až k obecnímu 

úřadu a další tři kratší úseky obecních cest. Při rekonstrukci mostu 

3051-3 k Vysokému Chvojnu uhradila obec část nového chodníku a 

podíl na rozšíření veřejného osvětlení. Pět stožárů VO bylo nedávno 

instalováno rovněž k „Blance“ a pět také v dalších čtyřech částech 

obce. Umělé osvětlení hřišť u základní školy a obecního úřadu 

prodloužilo nabídku sportovních aktivit do pozdních nočních hodin.  

Četné úpravy proběhly také na hřbitově a v jeho sousedství. Především 

nelze opomenout povedenou cestu ze žulových kostek lemovanou 

dvěma dřevěnými sochami zhotovenými řezbářem Josefem Cypriánem. 

V bezbariérový se změnil přístup ke kostelu a zvonici, pro ukládání 



bioodpadu byl přistaven velkoobjemový kontejner na nově zbudované 

zpevněné ploše za jižní částí hřbitovní zdi.  

Další tři až čtyři velkoobjemové kontejnery pro bioodpad máme nyní 

rozmístěny v různých částech obce. Z dotačního titulu SFŽP ČR 

„Předcházení vzniku bioodpadu“ bylo zájemcům v obci rozděleno 350 

kompostérů. Zdařilých úprav se rovněž dočkala, prozatím ve čtyřech 

případech, místa zpětného odběru s kontejnery na plasty, papír, sklo, 

malé elektro a textil.  

Zatékání do objektu moštárny podnítilo obecní pracovníky k opravě 

její střechy včetně dřevěné vazby. Vyřešen byl rovněž odtok dešťové 

vody. 

Před dokončením je stavba spočívající v rekonstrukci a přístavbě 

hasičské zbrojnice a garáží obce. Díky této investiční akci budou moci 

místní hasiči soustředit veškeré prostředky včetně dopravních 

v jednom místě.  

Úprav se dočkal také interiér obecního domu. Návštěvníci mohou nově 

využívat útulnou společenskou místnost i praktickou kuchyň, 

kvalitativní proměna je vidět i v sále obecního domu, podobně i ve 

společenském zařízení „Blanka“.  

Potřebnou obnovou prošly všechny čekárny zastávek autobusové 

dopravy, v obci byly rozmístěny odpadkové koše včetně košů pro psí 

exkrementy. Každoročně jsou prováděny údržba zeleně a prořez 

stromů, osázení a péče o květinové záhony a koše, pravidelná sečení 

obecních ploch a břehů Ředičky. Tato je však ve vlastnictví 

neschopného Povodí Labe, které dlouhodobě odmítá převzít 

povinnosti řádného hospodáře. 

Z prostředků SFŽP ČR by měly být částečně hrazeny provedené výsadby 

stromů a keřů v rámci výzev „Posílení přirozené funkce krajiny“ a 

„Zlepšení kvality prostředí v sídlech“.  Obec této příležitosti využila 



k vysázení deseti kusů lip. 

Začleněním do projektu „Efektivní nakládání s odpady“ z OPŽP jsme 

získali 90% dotaci na pořízení kolového nakladače, tří velkoobjemových 

kontejnerů a traktorového nosiče kontejneru.  

 

    I když výše popsané shrnutí není konečné, přispěli jmenované 

investiční a neinvestiční akce za uplynulé čtyři roky ke zhodnocení 

obecního majetku o více než 30 miliónů korun.  

Přejme si, aby se naše obec alespoň takto rozvíjela i v čase budoucím, 

aby měla dostatek prostředků k uspokojování zvyšujících se potřeb 

občanů všech věkových kategorií a také aby občané Horních Ředic si 

vážili věcí kolem sebe, vážili si jeden druhého a aby se i nadále podíleli 

na bohatém společenském a veřejném životě v naší obci. 

Ing. Jiří Kosel, starosta obce 

 

 

 

 

 

POPRVÉ 

 

Letos poprvé nám bylo milou povinností oddat první pár na hrázi 

ředického rybníka, kde složili novomanželé slib před panem starostou. 

Otevřeli se tak nové možnosti pro páry, které se rozhodli spojit své 

životy a chtějí si slíbit věrnost v prostředí, kde to mají nejraději. 

Tedy…v Horních Ředicích 😊 

 
 

 

 
 

 



USNESENÍ 

ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 25.7.2018 

 

Rada obce se seznámila: 

 

• S hospodařením obce za měsíce leden – červen. 

• S průběhem rekonstrukce přístavby hasičské zbrojnice. 

• S ukončenou úpravou míst zpětného odběru pro umístění kontejnerů 

• S termínem zahájení akce a vlastním průběhem prací týkajících se 

úpravy umělého trávníku na víceúčelovém hřišti u ZŠ. 

• S termínem zahájení mapování. 

• Se stanovením místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – III-

29817 – vodorovné dopravní značení. 

• Se stavem budovaného chodníku k základní škole. 

 

 

Rada obce projednala: 

 

• Nevyhovující stav autobusových čekáren. Vyžádá si nutnou výměnu 

některých částí. 

• Informace o přípravě rekonstrukce mostu 29817-4. 

• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Českou 

telekomunikační infrastrukturou a.s.  

• Harmonogram pokládky asfaltové živice na obecních komunikací. 

 

 

USNESENÍ 

ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 5.9.2018 

 

Rada obce se seznámila: 

 

• S aktuálním stavem finančních prostředků obce. 

• S informacemi z kontrolního dne stavby hasičské zbrojnice. 

• S kolaudačním řízením stavby chodníku k ZŠ – přerušeno do doby 

předání skutečného zaměření ověřeného katastrálním úřadem. 



• S předáním dokončeného díla – výměny umělého trávníku na 

víceúčelovém hřišti u ZŠ. 

• S průběhem prací na opravě autobusových čekáren. 

• S nátěry dřevěných podhledů a štítů na budově obecního domu pomocí 

pojízdné plošiny prováděnými pracovníky obce. 

• S termínem schůzky na výrobní výbor, jehož předmětem bude 

prezentace a projednání vypracované dokumentace pro stavební 

povolení na akci I/36 Časy –Holice fi Valbek s.r.o. Liberec 

 

 

USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Ředice dne 13.9.2018 

 

 

• A. Zastupitelstvo obce Horní Ředice ověřilo:  

ve smyslu s ust. § 54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, že Změna č. 2 územního plánu Horní Ředice není v rozporu s 

politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a 

stanoviskem krajského úřadu; 

 

• B. rozhodlo: 

v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v 

odůvodnění Změny č. 2 územního plánu Horní Ředice; 

• C. vydává 

ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm.c) stavebního zákona za použití 

ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. 

§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 

územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Změnu č. 

2 územního plánu Horní Ředice 

 

 

 



 

 

 

Informace k volbám do Zastupitelstva obce Horní Ředice konané 

ve dnech 5. - 6.10.2018: 

Z celkového počtu 809 voličů byl počet voličů, kterým byly vydány 

úřední obálky 273. Volební účast byla 33,7%. 

Ustavují jednání Zastupitelstva obce Horní Ředice se koná 1.11.2018 

od 19 hodin. 

 

 

 

 

 

 

Vítání občánků 

V neděli, 15.10., proběhlo na Obecním úřadě podzimní vítání našich 

občánků. Po roce a půl jsem byla opět velmi nervózní, protože jsem 

mezi dvěmi holčičkami a dvěma chlapci vítala svoji druhou vnučku. 

Tuto malou slavnost zahájila hrou na varhany paní ředitelka místní 

základní školy. Poté jsem představila panu starostovi a ostatním 

přítomným malé občánky – Honzíka, Lucinku, Ondráška a Elenku. 

Žákyně naší školy nám jako vždy předvedly hezké pásmo básniček a 

písniček. Pan starosta přivítal miminka mezi občany naší vesnice a 

popřál jim a rodičům krásný a spokojený život. Na závěr jsme si všichni 

připili na zdraví. Na památku proběhlo focení miminek s rodiči a 

celými rodinami. Tentokrát padl rekord v počtu zúčastněných 

příbuzných z jedné rodiny (15). Ještě před odchodem si naši Elenku 

pochovaly tři sudičky – tři členky kulturní komise. Tak doufám, že jí 

každá v duchu popřála něco hezkého. 😊  

        Ivana Slabá 

 

 



Ze školy 

3. září 2018 se konalo slavnostní zahájení nového školního roku 

2018/19. V 7.45 byli přivítání žáci 2. – 5. ročníku, v 9 hodin 

následovalo přivítání 15 nových prvňáčků a jejich rodičů. Nové 

prvňáčky přivítal také pan starosta  

Ing. Jiří Kosel. V současné době naši školu navštěvuje 71 žáků, které 

vyučují tyto paní učitelky: 

1. ročník – Mgr. Marcela Kaplanová 

2. a 4. ročník – Mgr. Daniela Štaudová 

3. ročník – Mgr. Kateřina Horáková, DiS.  

5. ročník – Mgr. Věra Morávková 

Mgr. Michaela Štrossová – školní asistentka 

Mgr. Kateřina Boháčová – 1. oddělení školní družiny 

Anežka Jedličková – 2. oddělení školní družiny. 

V září proběhlo focení prvňáčků a 5. ročník byl na dopravním hřišti 

v Pardubicích.  

V říjnu dopravní hřiště navštívili i žáci 4. ročníku, 5. ročník se zúčastnil 

exkurze pod záštitou MAS Holice Putování po Kraji Pernštejnů. Do 

školy k nám zavítal cirkus Paldus. 

V rámci oslav 100 let republiky děti čeká program 100 let republiky – 

očima dětí; 21. října vystoupili starší žáci v našem kostele na 

slavnostním koncertu; 25. a 26. října se uskuteční projektové dny, při 

kterých se děti seznámí s životem dětí i dospělých v uplynulých sto 

letech. O týden později ve dnech 1. a 2. listopadu od 13 do 15.30 

hodin budou dny otevřených dveří pro veřejnost, při kterých si 

budete moci prohlédnout práce dětí.  

V listopadu k nám zavítá Divadélko pro školy. 16. listopadu je pro žáky 

4. a 5. ročníku naplánována exkurze do Brna – Celosvětová výstava 

TITANIC, která je vhodným doplňkem k učivu v základních školách. 

27. listopadu navštíví děti 3. – 5. ročníků do Planetária do Hradce 

Králové.  

 



Příspěvky dětí 5. ročníku k exkurzi Putování po Kraji Pernštejnů 

 

Farma Apolenka 

Naše první zastávka byla na farmě Apolence. Viděli jsme mnoho farmářských 

zvířat, kromě velblouda. Naučili jsme se, jak dojit krávy a kozy, provedli nás i 

koňskou stájí, kde jsme si hladili koně. Nakrmili jsme kozy, ovce, krávy a 

velblouda. Ke konci nám dali ochutnat kozí sýr a tvaroh a vyrobili jsme si 

z ovčí vlny motýly. 

Zuzka Červinková, Martin Šmíd 

 

Apolenka – po Kraji Pernštejnů 

Jako první jsme navštívili Apolenku. Viděli jsme tam lamy, velblouda, kterého 

dostali od cirkusu, oslíky, ovce a koně ve stájích. Ukazovali nám, jak dojí 

krávy a ovce. Hladili jsme si koníky, kočky a mohli jsme je nakrmit 

připravenými dobrotami. Vyrábí tam výborné sýry, které si pak můžete 

zakoupit. A nakonec jsme vyráběli motýla z ovčí vlny. 

Elen Čížková 

 

Druhá zastávka byla výrobna perníku pana Pavla Janoše. Pan Janoš pekl pro 

hodně známých osobností, třeba pro prezidenty (Václav Havel), pro zpěváky 

(Karel Gott), pro pardubické hokejisty. Mohli jsme si nazdobit svůj perník a 

pak i sníst. Kdo chtěl, mohl si v malé cukrárně perníček i zakoupit.  

Honza Štěpánek, Matouš Kareš 

 

Kunětická zmrzlina 

Poslední zastávkou po Kraji Pernštejnů byla kunětická zmrzlina, kterou jsme 

si sami vyrobili (no spíše nanuk ☺). Vyrobili jsme si dvě různé příchutě 

nanuků. První byla banánová a druhá hrušková. Banánovou jsme vyrobili z: 

banánů, které jsme nalámali, z cukru, vody, z citronové šťávy a z jedlé sody. 

Hruškovou jsme vyrobili stejně, až na to, že jsme tam dali místo banánů 

hrušky. Byl to skvělý výlet, paní zmrzlinářka byla moc milá a zmrzka 

výborná. Až pojedete do Kunětic, určitě se stavte! ☺  

Týna Melichová, Pája Hlávková 

 



Den pro dříve narozené 

Posledních několik let je pozdní léto v naši obci spojováno s již tradiční 

událostí „Den pro dříve narozené.“ Ani letošní rok nebyl výjimkou. 

Nejen s našimi staršími spoluobčany jsme se tentokrát sešli v neděli 9. 

září ve společenském zařízení Blanka a opravdu jsme si užili krásné 

odpoledne. Celá akce se vydařila, naše pozvání přijalo přibližně 50 

spoluobčanů. Počasí nám přálo, k tanci a poslechu téměř tři hodiny hrál 

Dechový orchestr Kulturního domu města Holic. Mezi účinkujícími 

byli zastoupeni i hornoředičtí umělci v čele se zpěvačkou Evou 

Dostálovou. Pro návštěvníky byla připravena káva a drobné pohoštění. 

Příjemnou obsluhu zajišťovaly ředické hostesky ve slušivých krojích. 

Hosteskám to opravdu slušelo. Není tedy divu, že někteří návštěvníci 

neodolali, a často je vyzývali k tanci. 

Rád bych poděkoval všem pořadatelům v čele se Zuzkou Bolehovskou 

za organizaci této akce. Největší odměnou pro nás všechny byla 

spokojenost a úsměv na rozzářených tvářích našich starších 

spoluobčanů během celého odpoledne. 

J.Lohniský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Babinec 

Když jsem obdržela pozvánku na první podzimní Babinec na 1. října 

2018, tak jsem netušila, co nás u Pácaltových čeká. Ano Babinec 

tentokrát nebyl jako tradičně na obecním úřadě, ale přímo u Libušky a 

Radoslava Pácaltových. Netušila jsem, že pro nás bude připraveno bohaté 

občerstvení, které nebylo možné zdolat ani v hojném počtu cca šestnácti 

usměvavých dam, ač jsme se o to snažily asi do 22 hodin. (Abyste měli 

představu, jak výborné občerstvení bylo, můžete vyzkoušet níže uvedený 

recept na makovou bábovku.) Netušila jsem, že manželé Pácaltovi vlastní 

bílý historický vůz značky Renault 4CV z roku 1959 a bílo-zelený 

Renault Prima Quatre z roku 1938, které si pan Radoslav opravil do 

posledního šroubečku sám. Netušila jsem, že tito šikovní manželé spolu 

jezdí na závody historických vozidel po celé republice a paní Libuška je 

ozdobou vozu i navigátorkou zároveň. Oba mají několik dobových 

kostýmů a ceny, které si ze závodů vozí, jsou i za tyto kostýmy, které k 

naleštěným vozidlům z minulých let neodmyslitelně patří. Netušila jsem, 

že od zakoupení vraku vozidla do prvního vyjetí na závody uplynuly 

desítky měsíců a pan Radoslav prožil ve své parádní dílně a garáži tisíce 

hodin. A to již nyní na pana Radoslava čekají v dílně další tři vozy na 

renovaci. A hlavně jsem netušila, jak báječný společný koníček mohou 

manželé mít. 

Milá Libuško a pane Radoslave, moc Vám děkujeme za úžasné 

pohoštění, za Vaše vyprávění o tak originální zálibě a za inspiraci v tom, 

jak může být skvělé mít společného netradičního koníčka – či spíše 

velkého benzínového koně. 

A ještě jedna perlička – na bílo-zeleném autě značky Renault Prima 

Quatre z roku 1938 se vedle francouzské vlajky hrdě tyčí i vlajka Horních 

Ředic. Je úžasné, že jsou manželé Pácaltovi pyšní na obec, ve které bydlí. 

A věřím, že nejsou jediní. 



Babinec se koná vždy první pondělí v měsíci od 18.00 h na obecním 

úřadě. Tak přijďte i vy, neboť každé naše setkání je v mnohém inspirující, 

poučné a hlavně je vždy moc milé.     

                                          Eva Hlaváčková  

 

Bábovka z nemletého máku: 

2,5 hrníčku polohrubé mouky, 1 hrníček nemletého máku, 1 hrníček cukru, 0,5 

hrníčku oleje,  

1 hrníček mléka, 3 vejce, 1 kypřící prášek do pečiva, vanilka (stačí vanilkový 

cukr), trochu citronové šťávy. Vše smícháme, nalijeme do formy na bábovku a 

pečeme při 160°C asi 45 minut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turnaj ve střelbě ze vzduchovky 

Již loni jsme si byli zastřílet na 

„Turnaji ve střelbě ze 

vzduchovky“ a protože jsme se 

umístili lépe než v poslední 

desítce, bylo jasné, že se 

přihlásíme i letos. Předsevzetí, že 

si zakoupíme vzduchovku a 

budeme trénovat vzalo za své. 

Rok se překulil a bylo tu 22. září 

2018 13.00 hodin a my stáli opět 

u zápisu soutěžících ve 

společenském centru Blanka. Usměvavá Zuzka se Stáňou zvládly organizaci na 

jedničku a Fanda měl terče vždy včas připraveny na místě. Počasí se umoudřilo 

a přestalo i foukat. Podmínky tedy byly ideální a atmosféra báječná. Střílení šlo 

jako po másle a občerstvení, ke spokojenosti všech pořadatelů, mizelo rychle.  

Celé odpoledne panovala u všech soutěžících skvělá nálada a věřím, že si 

střelby užili i ti, kterým se stejně jako nám, nepodařilo nastřílet desítky, devítky 

a osmiček měli v terči jen poskrovnu. Letos jsme se umístili na pozicích 

zvaných „dýňové“. Vzhledem k tomu, že dýni nejíme, máme oba velký cíl na 

příští rok – dostat se na pozice „zelné“ nebo dokonce „květákové“. Potěšující je 

fakt, že všechna umístění na bedně získali střelci z Horních Ředic.  

Děkujeme všem organizátorům za příjemné odpoledne a již teď se těšíme na 

příští ročník. A připojujeme ještě velkou gratulaci paní Radce Volejníkové, 

která ač stejně jako my netrénuje, přišla a zapůjčenou vzduchovkou nastřílela 

desítky a devítky, postoupila, a nakonec byla nejlepší ze všech přítomných žen!  

A pro Terezu Vostřelovou alespoň malá slova útěchy: „Terez, tím, že se ti letos 

nezadařilo, jsi potěšila nás – že jsme byli o kousek lepší než ty. A udělat radost 

druhému je přeci fajn ne?“ :) 

Eva a Radovan Hlaváčkovi  

 



Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
 

NOVINKY:  
V  září  nám do kroužku přibylo 5 nových členů. Celkem máme v SDH 30 dětí, z toho 
pravidelně kroužek navštěvuje 25 dětí. 
 
UPLYNULÉ AKCE: 
8. 9. Poběžovice u Holic, oslavy založení SDH - ukázka požárního útoku starších žáků, 
byl zde dětmi vytvořen jejich osobní rekord, a to s časem 17,86 s. 
 
14. 9. a 15. 9. soustředění dětí a rodičů na Blance + přespání. Trénink na štafety 4 x 
60 m, štafety dvojic. Disciplíny si vyzkoušeli i rodiče. 
 
15. 9. odjezd z Blanky na závody do Čeperky: štafeta požárních dvojic, štafeta 4 x 60 
m a požární útok.  
Umístění: 

➢ Mladší družstvo A se celkově umístilo na 5. místě z celkového počtu 12 
družstev. 

➢ Starší družstvo se celkově umístilo na 5. místě z počtu 11 družstev. 
Zde se bojovalo i o pohár za nejrychlejší požární útok, kde se družstvo starších umístilo 
na 2. místě, pohár jim utekl o 1 sekundu.  
 
6. 10. Proběhl Branný závod v Sezemicích.  
Umístění: 

➢ Starší děti A se umístily na 5. místě z celkového počtu 20 družstev.  

➢ Starší děti B se umístily na 3. místě z celkového počtu 20 družstev, odvezly si 
tak pohár.  

➢ Mladší děti A se umístily na krásném 8. místě a mladší děti B na 19. místě z 
celkového počtu 26 družstev. 

 
Poslední závody v letošní sezóně proběhly v Břehách u Přelouče 14. 10. 2018, kde se 
konalo okresní kolo požárnické všestrannosti. 
Umístění: 

➢ Mladší družstvo A se umístilo na 11. místě z 34 družstev. 

➢ Mladší družstvo B se umístilo na 6. místě z 34 družstev. 

➢ Starší družstvo se umístilo na 17. místě z 22 družstev. 
 

Všem dětem, které se zúčastnily závodů, gratulujeme, a děkujeme za krásnou 
reprezentaci našeho SDH a naší Obce. 

 



DOSPĚLÁCI: 
22. - 23. 9. proběhl již 5. ročník Retroměstečka v Pardubicích, kde se náš sbor opět 
ukázal s koňskou stříkačkou po oba dva dny. Ukázka v letošním roce proběhla 
netradičně v ženském podání. 
 
18. 9. členové sboru vykonávali požární dozor v divadle Royal v Praze u příležitosti 
křtu knihy "Ze života fotografa" Petra Jana Juračky. 
 
12. 10. se členové z výjezdové jednotky účastnili námětového cvičení v Býšti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za SDH V. Řepková 

 

 



Fotbalový klub Horní Ředice 
(Zahájení sezony 2018/19) 

 
 Fotbalisté zdraví spoluobčany! A připojují pár slov k již rozběhlé, 
nové fotbalové sezoně 2018/19. 

Pro první ředické mužstvo začala sezóna již 28.7., kdy se hrálo 
první kolo Poháru Hejtmana. Zápas se uskutečnil na domácí půdě a v 
dramatickém zápase se bohužel prohrálo na penalty 2:3. I úvod 
soutěže(1. A třída) probíhal ve stejném duchu. První tři zápasy skončily 
prohrou(ikdyž 2x až na penalty). To však pro borce nic neznamenalo, 
protože následujících 7 zápasů zvládlo vítězně. Díky tomu se nyní, dvě 
kola před koncem podzimní části, mužstvo zaslouženě nachází na 3. 
příčce s 22 body. Nejlepším střelcem je nový muž v ředických barvách 
Völkl František s pěti zásahy. Mezi nové posily také patří ředičtí 
odchovanci bratři Moravcovi Jakub a Vojta, kteří přišli z dorostu z 
Horního Jelení a Stárek Jiří. 

I druhé ředické mužstvo před zahájením soutěže(IV.třídy 
Holicko) posilovalo. K mužstvu se připojili Mládek Miloš a Žďárský 
Josef, kteří přišli ze Srchu, Ředičáci Filingr Petr a Škaloud František a 
neopomenutelný je také návrat brankářské legendy v podobě Kovaříka 
Lukáše. I oni se svou měrou podílí na zatím veleúspěšné sezoně, kdy se 
po 10ti odehraných kolech drží v čele tabulky s 8 výhrami a 2 prohrami 
při skóre 40:13 a 24 body. Nejlepším střelcem je Mládek Miloš se 7 
góly. 

Chlapectvo mladších žáků U13 - Holicko pilně trénuje a nadále 
sbírá drahocenné herní zkušenosti. Zatím se probíjí sezonou a čeká na 
své první vítězství. Věřme, že se brzy dočkají. Na kontě mají 13 
vstřelených gólů, přičemž 11 vsítil Borovský Matěj, který je 3. nejlepším 
střelcem celé soutěže! 

To klukům z mladších přípravek U9 – Holicko se daří o poznání 
lépe. Na kontě totiž mají 15 bodíků za 5 výher a 3 porážky se skóre 
101:71 - to jsou čísla že? Velkou měrou se na tom také podílel nejlepší 
střelec Čížek Radek se 31 zásahy. Jen tak dál! 

Za obě mládežnická družstva je velkou potřebou PODĚKOVAT 
všem rodičům a hlavně trenérům, kteří se o rozkvět lvíčat starají!  



Přes letní pauzu hřiště nezahálelo. Již tradičně se zde konal 
LOTTI CUP spojený s večerní zábavou. Vítězství si odvezli borci z Holic. 
Jediné ředické mužstvo skončilo na předposledním místě. Večerní 
zábavy se konaly celkem 3x. Vždy to byly "Pecky a Fláky". 

 Neváhejte a přijďte fotbalisty podpořit při posledních 
domácích utkání letošního roku, tak ať si upevníme postavení a 
přezimujeme na nejlepších příčkách.  

Pro veškeré informace a aktuality prosím sledujte: 
https://www.facebook.com/fkhorniredice/ 
http://www.horniredice.estranky.cz 
 Rád bych se rozloučil s přáním, ať nám krásné podzimní počasí 
vydrží co nejdéle, abychom letos stihli ještě něco naběhat!  

 za FK Horní Ředice 
Jan Skoumal 

 
 
 
 

 

TJ Sokol Horní Ředice 

 

Cvičební sezóna 2018/2019 je v plném proudu a rozvrh je naplněn 

k prasknutí. Znovu jsme otevřeli cvičební hodiny pro rodiče s dětmi 

(pondělí 9-10), cvičení předškoláků 4-6let (čtvrtek 17-18) a to je pro 

ředické děti dobrá zpráva. Také nám přibyl florbal pro mladší dorost 

(pátek 17-18:30).  

Cvičitelka Jana Moravcová obnovila svoje cvičební hodiny po malém 

„odpočinku“ a vrhla se do něj s novým elánem a změnou. Cvičení KKC 

je zaměřené na posílení svalstva po celém těle a na důkladné protažení. 

Stále nám v rozvrhu zůstalo cvičení školních dětí, cvičené mužů, 

rehabilitační cvičení s Evou, karate, Rocky, Lara, břišní tance. Tak 

neváhejte a přijďte !!! 

       Tým TJ Sokol HŘ

   
 

 

https://www.facebook.com/fkhorniredice/
http://www.horniredice.estranky.cz/


Ředický borec – Sport v pravěku 
  

Již po čtvrté se předposlední říjnovou sobotu uskutečnil běžecký závod 

s netradičními disciplínami. Cílem této akce pro dospělé je si zaběhat, 

pobavit se při unikátních disciplínách a případně po závodě společně 

posedět u sklenky.   

Důležitou součástí je také zapojení starších děti do vlastního pořádání 

závodu, aby nám vyrostly v nadšené následovníky.  

Téma letošního závodu byl „Sport v pravěku“.  Již před startem měli 

závodníci za úkol vymodelovat z keramické hlíny věrnou repliku 

Věstonické Venuše nebo Věstonického Venouška.  Jestli se jednalo o 

věrné repliky nevíme (obzvláště u Věstonického Venouška, kterého 

nikdo předtím neviděl), ale víme jistě, že dámy popustily svoji fantazii 

a možná také touhy poměrně daleko. 😊 Po závodě, jako nejkrásnější 

výrobky zvolili diváci Venouška a Venuši od Helenky Koubkové a 

Michala Brandy. 

Ve vlastním závodě bylo mnoho pravěkých disciplín, například hod 

oštěpem na mamuta, lezení na strom pro med od divokých včel, střelba 

lukem. Nezůstali jsme nic dlužni ani pravěkému umění: závodníci měli 

za úkol pospojovat 70 bodů, ze kterých vznikly obrázky, které si možná 

kreslili naši předci v jejich jeskyních za dlouhých zimních večerů. 

Vlastní běh byl trasován krásnou podzimní krajinou okolo ředického 

rybníka a pro muže také na žernovský vrch. 

Pravěk nebyl samozřejmě jen o sportu, proto jsme do disciplín zařadili 

„pravěkou seznamku“,  kde si muži vyzkoušeli, jak obtížné bylo 

táhnout svoji novou družku do jeskyně za vlasy. Něžné polovičky se 

naštěstí pravěké seznamky nemusely účastnit, alespoň si vyzkoušely 

z pravěkých domácích prací navlékání náhrdelníku z kostí a zubů. 

  

Díky všem, kteří se nebáli, akce se zúčastnili a s námi se tomu i 

zasmáli. Doufáme, že se závodníkům a divákům akce líbila, neboť to je 

hlavní motivací organizačního týmu…pořádat tento závod. 

  

David Kunát  
 

 

 



TENIS 

Letní tenisová sezóna se pomalu blíží ke konci, i když počasí ještě přeje. 

Malý zájem o využití kurtů se projevil i v tom, že některé plánované 

tenisové turnaje se neuskutečnily a to: 

XXV.ročník    Turnaj jednotlivců nad 35 roků 

     V.ročník     Turnaj jednotlivců nad 50 roků 

XVIII.ročník    Mistrovství Ředic jednotlivců 

     VI.ročník    Turnaj žen a dívek 

 

Až díky Pavlo vi Rychterovi se uskutečnil 25.8.2018 

 XXIII.ročník Turnaje ve čtyřhrách. 

Zúčastnilo se 8 dvojic. Zvítězila dvojice Kovařík L./Jedlička M. před 

Polák Sl./Březina/M. 3.místo Mansfeld Jos./Ropek D. 

15.-16.9.2018 XIII.  ročník Tenisový turnaj dětí 

V sobotu 2 kategorie: starší 5 dětí a mladší 3 děti. V kategorii starších 

zvítězil opět Matyáš Zapletal před Arturem Mrňávkem a 3.místo získal 

Tomáš Diblík. V mladších zvítězil Adam Rychtera, 2.místo Terka 

Rychterová, 3.místo Jolanka Šmejdová. 

V neděli se konal turnaj nejmenších dětí 7-9 let. Jsou to děti, které 

začaly letos před koncem školního roku a během prázdnin. Celkem 6 

dětí trénuje 2x týdně. Proto jsem se rozhodl pro ně uspořádat turnaj 

na upraveném kurtu tzv."Mini tenis". Byl to jejich první turnaj a 

doufám, že ne poslední. Vítězství patří všem. 

Dostaly diplomy, medaile i upomínkové předměty. Tyto děti budou od 

listopadu trénovat v Pardubicích v hale. 

22.9.2018 se uskutečnil XIII.roč. Závěrečný turnaj-losované dvojice. 

Zúčastnilo se 9 dvojic. Zvítězila dvojice Lohniský J.(50 r.) a Chyla Š.(74 

r.) zároveň nejstarší dvojice. 2.místo Kačírek A. a Schejbal M.,3.místo 

Mansfeldová J. a Kysela T. 



Pavel Rychtera opět turnaj organizoval a připravil pro všechny 

pozornost v podobě pamětných plaket. 

V srpnu došlo na kurtu u školy k výměně umělého povrchu, ochranné 

sítě kolem kurtu. Nyní povrch z důvodu záruční lhůty lze využít pouze 

pro tenis, nohejbal a florbal ale ne pro hokejbal.   

                                                                                                    Chyla Štefan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koncert k 100. výročí republiky 

Koncert ke stému výročí republiky se uskutečnil za nedělního slunečného 

počasí 21.října. Zvedla jsem se z pohodlí našeho gauče v obýváku, který jsem 

si pracně vydobyla alespoň na malou chvilku, sedla na kolo a vyrazila směr 

kostel. Přesně v 16 hodin se jím rozezněly varhany a slavnostní program byl 

zahájen. 

Ohlédnutí do minulosti slovy paní Hany Stoklasové bylo zajímavé, díky jejímu 

milému vystupování a příjemnému hlasu. Měla jsem pocit, že bych mohla 

vyslechnou i další a další etapy naší historie. 

Děti z naší základní školy prohřály kostel českými (skoro vlasteneckými) 

písněmi jakou je například „Čechy krásné, Čechy mé“. 

Krásným obohacením programu byli manželé Zdvihalovi, jejichž hra na housle 

se a celkový dojem nadchnul nás všechny. Hráli s takovým citem, lehkostí a 

precizností, až se mi tajil dech. 

Pěvecký sbor Perštýn-Ludmila-Suk doladil celou atmosféru a ještě druhý den 

mi v hlavě zněla jejich poslední píseň „Jozue, ten porazil Jericho. 😊 

Nakonec jsme si společně zazpívali Československou hymnu. Někteří nahlas a 

hrdě, někteří potichu, jen tak pro sebe. Ale myslím, že malou slzu v oku jsme 

měli…všichni. 

Poděkování patří všem. Bylo to krásné ohlédnutí a připomenutí minulosti, 

která je součástí nás všech. 

       Zuzana Bolehovská 

 

 

 

 

 

 



 

 

Připravované akce: 

 

27.10.2018 – Hornoředická desítka 

05.11.2018 – Babinec – povídání s Věrou Priharovou, autorkou  

                         papírových betlémů 

18.11.2018 – Turnaj v „Člověče, nezlob se“ (Den pro dětskou knihu) 

25.11.2018 – Před-adventní koncert Chanson Trio CouCou 

05.12.2018 – Mikulášská nadílka 

12.12.2018 – Česko zpívá koledy 

15.-16.12.2018 – Návštěva starších spoluobčanů 

22.12.2018 – Adventní koncert ZŠ Horní Ředice 

31.12.2018 – Silvestr 

 

 

                                                

Vážení spoluobčané, 

Počasí tomu sice nenasvědčuje, ale blíží se adventní čas. I v letošním roce 

proběhne 12. prosince na obecním úřadě již tradiční akce „Česko zpívá 

koledy“. Po loňském úspěchu výstavy betlémů, která byla vhodným 

doplněním této události, opět připravujeme novou výstavu, tentokrát na 

téma loutky, panenky a podobné hračky. Pokud vlastníte zajímavou 

panenku, maňáska, jednu loutku, nebo celé divadlo, neváhejte a zapojte 

se. Své exponáty můžete do výstavy přihlásit na obecním úřadě. Budeme 

rádi za každý příspěvek, za který předem moc děkujeme. 

                     



                     SP O L E Č E N S K Á 

K R O N I K A 
Narodili se:  

Ondřej Plavec 

Elen Jarkovská 

Jan Skoumal 

Adam Konvalina 

                                 

Přistěhovali se:                                        Odstěhovali se:    

Tomáš Trefil                                               Vendula Šoltová                              

Anna Kašparová                                        Adam Šolta 

Stanislav Červinka                                    Martina Johanedisová 

Soňa Šrenkelová                                        Petra Havránková 

Kryštof Krpata                                          Lukáš Kotfald 

Dominika Klofandová                              Eliška Zelinková 

Jiří Strazzabosco                                      Eliška Sádecká 

 

 

 

Opustili nás:         

Daniela Šejnová 

 

 

 

  K 24. říjnu žije v naší obci 1023 obyvatel.                
-------------------------------------------------------------------- 

říjen 2018 


