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Vážení spoluobčané,
V minulém občasníku jsem vyjádřil naději, že situace ohledně Covidu
19 se nebude do konce letošního roku zhoršovat. Bohužel jsem se mýlil, počty
nakažených virem a následně hospitalizovaných výrazně překonaly loňský
listopad a počátek prosince. Proto již podruhé jsme v tomto období byli
nuceni vzhledem k vyhlášeným vládním protiepidemiologickým opatřením i
v naší obci přistoupit ke zrušení či omezení některých společenských aktivit
(vánoční koncerty, silvestrovské setkání a přivítání nového roku), jiné
přizpůsobit dané situaci (mikulášská obchůzka, školní bazárek, předvánoční
návštěva našich spoluobčanů starších 75 let).
V loňském roce a na počátku tohoto směřovaly naděje většiny lidstva
k vývoji vakcíny proti nové rychle se šířící virové nemoci. Po uznání několika
vakcín a zahájení jejich aplikace se objevila pandemie další, a jak vidno
mnohem horší. Byla nazvána „pandemií špatného myšlení“ a vychází
z popírání vědeckého bádání, například že Covid 19 skutečně způsobuje virus.
S důrazem na právo na vlastní názor, který je jedině správný, tito nositelé
zapomínají, že práva jsou také spojena s povinnostmi a názor není totožný
s věděním. I v případě, že si to uvědomují, nadále trvají na svých právech, nad
rozumem převládají emoce, důraz se klade na to, jak se dotyčný (dotyčná)
jeví ostatním, často převládá ješitnost a arogance. Na Covid 19 nejsou
doposud vyvinuty efektivní léky, nejlepším způsobem proti této infekci je
zatím prevence spočívající v očkování. Horší je to s neexistencí léků proti
„pandemii špatného myšlení“.
Stav, ve kterém se nyní nacházíme, nevyznívá příliš optimisticky, naše
politická reprezentace a různí „odborníci“ svým jednáním a často
protichůdnými názory rozdělili společnost více než v jiných zemích. A nebude
proto jednoduché najít shodu a podporu většiny obyvatel, jak minimalizovat
škody napáchané virem SARS-CoV-2 nejen v oblasti ekonomické, ale
především společenské a vztahové.
V čem se asi shodneme, je skutečnost, že žijeme již poměrně dlouho
ve zvláštní době, ale přicházející Vánoce a nový rok nám dávají šanci přinést

dar, který nás vůbec nic nestojí – tím je dostatek ohleduplnosti. Ta se nedá
ani přikázat, ani uzákonit, je součástí každého z nás, je výrazem sounáležitosti
jeden k druhému i sounáležitosti vůči celé společnosti.
V novém roce jen vše dobré přeje,
Jiří Kosel, starosta obce

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice 27.10.2021
Rada obce se seznámila:
•

•

•
•

•

S ukončenou celoplošnou úpravou místní komunikace po
výměně vodovodního řadu od tenisového kurtu k OÚ. Za
provedené práce zaplatila obec 2/3 celkové faktury
(447.700 Kč).
S předáním dotační akce od firmy Stilmat (rekonstrukce hřiště
u ZŠ, dotované MMR ČR). Hřiště má nové plastové mantinely,
úsporné osvětlení, dva kontejnery, malou tribunu, potřebnou
elektroinstalaci.
S opravou bývalé hasičské zbrojnice. Budova získala novou
fasádu a okna, vodovodní a kanalizační přípojky, zbývá položit
zámkovou dlažbu (asi 30m2).
S kolaudací polních cest k Mordýři a k silnici III-3051
realizovaných firmou M-Silnice Chrudim (cca 14 mil. Kč.)
a dodatečnou kolaudací polních cest z roku 2020 v jižní části
katastru obce. Jednalo se o dva úseky polních cest HPC2
a VPC10, na kterých firma Colas zajistila záruční opravy.
S provedením úpravy povrchu firmou M-Silnice Chrudim 200m
úseku polní cesty od odbočky z komunikace III-3051 k I-35.

•
•
•
•
•
•

S podanou žádostí ke Krajskému úřadu Pk – odbor školství
k zařazení do rejstříku škol a školských zařízení (nová
hornoředická MŠ).
S informací ze Státního fondu podpory investic. V rámci
podaných žádostí o dotaci, k podpoře stavby MŠ byla naše obec
zařazena mezi náhradníky.
Se zahájením a průběhem stavby MŠ.
S harmonogramem reklamačních prací opravy podlahy
venkovní učebny u ZŠ.
S projektovou dokumentací opravy chodníku podél III-3051
(k Vysokému Chvojnu) zpracovanou firmou Prodin zajišťující
zároveň bezbariérovost.
Se zprávou závěrečného vyhodnocení akce „Vestavba učebny
a kabinetu do podkroví a venkovní učebna ZŠ Horní Ředice“.

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 24.11.2020
Rada obce projednala a schválila:
•
•
•
•
•

Návrh rozpočtu obce na rok 2022
Návrh rozpočtu ZŠ Horní Ředice 2022.
Úhradu navýšení plateb za služby MP Sezemice městu
Sezemice.
Úpravu nájemních smluv na rok 2022.
Z důvodu nedostatku hrobových míst na místním hřbitově,
budou od 1.1.2022 nová hrobová místa pronajímána pouze
občanům přihlášeným k trvalému pobytu v obci Horní Ředice.

Rada obce se seznámila:
•

S podáním žádostí o závěrečné vyhodnocení akcí „Oprava
místní komunikace“ a „Dětské hřiště Horní Ředice“.

•

•
•
•
•
•

S výsadbou lipové aleje podél polní cesty p.č. 2757 k silnici I-35
v počtu 47 ks stromů. Jedna lípa doplnila stromořadí u Ředičky
podél silnice III-29817. Jedná se o náhradní výsadbu za
pokácené stromy u silnice I-35 (Holice – Chvojenec) hrazenou
ŘSD ČR, Správa Pardubice.
Se zajištěním opravy a výměny obkladů sociálního zařízení ZŠ.
S podklady pro závěrečné vyhodnocení tří dotačních akcí
z IROP přes MAS Holicko. (chodníky ke škole a před prodejnou
potravin, projekt k základní škole.)
S dohodou o provedení dodatečných prací na poldru Podhráz,
které zajistí ŘSD ČR, Správa Pardubice.
S návrhem výzev Programového a kontrolního výboru MAS
Holicko na rok 2022.
S pokračujícími pracemi stavby MŠ, informacemi z kontrolních
dnů a instalační schůzky.
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce dne 17.12.2021

Zastupitelstvo obce schvaluje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozpočtové změny.
Zřizovací listinu pro MŠ Horní Ředice.
Neuplatnění předkupních práv chat na Vysokém Chvojně.
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 včetně rozpočtového výhledu.
Návrh rozpočtu ZŠ Horní Ředice včetně rozpočtového výhledu.
Nájemní smlouvy nebytových prostor.
Vyhlášku č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství a vyhlášku č.2/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodaření.
Provozní řád hřbitova.
Aktualizovaný řád ohlašovny požáru.
Investiční akce na rok 2022.

Ohlédnutí za rokem 2021
Veškeré stavební práce i další činnosti, které v letošním roce
zastupitelstvo obce podpořilo, směřovaly podobně jako v letech
minulých ke zkvalitnění podmínek pro spokojený a plnohodnotný
život hornoředických občanů. Peněžním vyjádřením se dostáváme ve
výdajích v rozpočtu obce na částku téměř 19 mil. Kč, dalších 14 mil. Kč
bylo investováno do dvou polních cest (k Mordýři a k silnici III-3051)
z rozpočtu Pozemkového úřadu PK. Další 3,1mil Kč investovala
společnost VaK a.s. Pardubice do výměny vodovodního řadu včetně
vodovodních přípojek. Následný výčet akcí je pestrý, obsahuje různé
opravy a úpravy, dokončené investice i jednu rozpracovanou (nová
mateřská škola).
Připomenutí si zaslouží:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úprava vodoteče z ředického rybníka před ústím do Ředičky
včetně položení betonových žlabů na katastru obce
Vybudování sedmého místa pro umístění kontejnerů na tříděný
odpad naproti parkovišti u prodejny
Opravy místních komunikací s položením asfaltového koberce
k č.p. 41, k č.p. 80, od č.p. 92 k mostu před obecním úřadem
Oprava a rozšíření zpevněné plochy na fotbalovém hřišti u
betonového podia
Oprava dešťové kanalizace a odvodnění z areálu Blanka
Výstavba nové polní cesty za zástavbou Kocour k I-35 včetně
výsadby lipové aleje v počtu 47 ks stromů
Rozšíření stávajícího dětského hřiště o další atraktivní herní
prvky v areálu fotbalového hřiště
Do užívání bylo předáno hřiště pro plážový volejbal
Celkovou rekonstrukcí a obnovou prošlo víceúčelové hřiště u
ZŠ

•
•

•

•

Nedostatek vody pro potřeby zalévání antukového hřiště a
zeleně u obecního úřadu vyřešila instalace akumulační nádrže
Obnovou prošla budova bývalé hasičské zbrojnice, sloužící
zároveň jako čekárna veřejné dopravy, venkovní knihovna a
skladové prostory pro potřeby obce
V záruční době se podařilo opravit dřevěnou podlahu venkovní
učebny ZŠ a provést úpravy k zamezení působení nepříznivých
vlivů na stavbu
Kabiny fotbalového hřiště byly opatřeny novými okny a dveřmi

Akce roku 2022
•
•

•
•

•

•
•
•

Prioritou je dostavba mateřské školy s vývařovnou včetně
vybavení nábytkem a zařízení kuchyně
Připravena k jarní realizaci je oprava místní komunikace od
č.p. 125 k č.p. 252 při využití dotace z MMR ČR ve výši 1,
371. 683 Kč
Oprava propustku polní cesty k I-35 (dotace od PK ve výši
110.000Kč.)
Zahájena bude rekonstrukce koryta Ředičky v investorství
Povodí Labe s.p. Předpokládaný termín dle klimatických
podmínek (únor – březen)
Podaná žádost k MMR ČR na opravu místních komunikací
od ZŠ k Dolním Ředicím a v části obce „V Koutě“.
V kladném případě budou práce zahájeny v měsíci červnu.
Podaná žádost na SFDI ČR pro podporu opravy chodníku
podél komunikace III-3051 (k Vysokému Chvojnu)
Podaná žádost k PK na nákup stříkačky PH Alfa 2MS
včetně přechodky, (dotace 95.000 Kč pro místní SDH)
Žádosti FK Horní Ředice a TJ Sokol Horní Ředice k NSA.
V prvním případě se jedná o vybavení kabin a ve druhém o
nákup kontejneru se sociálním zařízením.

Obecní úřad upozorňuje:
Místní poplatky za komunální odpad bude kancelář obecního úřadu
přijímat od 17. ledna 2022. Poplatek za komunální odpad pro rok 2022
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, známky
vám budou dodány do 13.1.2022 bezplatně (první svoz
TDO).
Známky, které máte zakoupené na rok 2021 bude možné
vrátit pouze do 7.1.2022 v kanceláří Obecního úřadu.

Kancelář obecného úřadu od 27.12. do 31.12.2021
UZAVŘENA !!!

OBEC HORNÍ ŘEDICE
Zastupitelstvo obce Horní Ředice
Obecně závazná vyhláška obce Horní Ředice č. 1/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Horní Ředice se na svém zasedání dne 16. 12. 2021
usnesením č.4/2021 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Obec Horní Ředice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní
systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).

(2)

Správcem poplatku je obecní úřad Horní Ředice.1
Čl. 2
Poplatník

(1)

Poplatníkem poplatku je2:
a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která
je umístěna na území obce.

(2)

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
společně a nerozdílně.4

§ 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
10e zákona o místních poplatcích
3
Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území
podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o
dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné
ochrany cizinců.
4§
10p zákona o místních poplatcích
5 § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
1

2§

Čl. 3
Poplatkové období
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15
dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.

(2)

V ohlášení poplatník uvede6
a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo
podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická
osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,

b)

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně
poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s
podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s
podnikatelskou činností poplatníka,

c)

další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti
zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o
poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identifikační
údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.

(3)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu
Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském
hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také
adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.7

(4)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.8

(5)

Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje
na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem
zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný
přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední
desce.9

Čl. 5
Sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku činí 600,- Kč.

§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
7 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
8 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
9
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
5

6

(2)

Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu
přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý
kalendářní měsíc, na jehož konci10
a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

(3)

Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu
vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu
dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci11
a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen.

Čl. 6
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března
příslušného kalendářního roku.

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci
1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po
měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(3)

Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání
ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

Čl. 7
Osvobození a úlevy
(1)
(2)

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z
důvodu přihlášení v obci a která je12
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského
zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu
nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro
seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby
vykonávající trest domácího vězení.

10
11

§ 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích

§ 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích

12 §

10g zákona o místních poplatcích

(3)

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla
z důvodu přihlášení v obci a která:
a) má pobyt na ohlašovně Horní Ředice čp. 101
b) se nepřetržitě nejméně 300 dní v roce na území obce nezdržuje, a
to včetně celého příslušného kalendářního roku
c) je dítětem, po celý příslušný kalendářní rok, ve kterém se narodilo

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro
osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na
osvobození zaniká.13

Čl. 8
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši,
vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo
hromadným předpisným seznamem.14

(2)

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku sledujícím jeho osud.15

Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku16
(1)

13 §

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti
nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve
svéprávnosti

14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
15 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
16 § 12 zákona o místních poplatcích
14

a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází
poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo
tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné
procesní postavení jako poplatník.
(2)

V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek
zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

(3)

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit
poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 10
Společná ustanovení
(1)

Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je
vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou
spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní
spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto
pozemku.17

(2)

Na svěřenecký fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní
společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků
za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.18

Čl. 11
Přechodná ustanovení
(1)

17
18

Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti této
vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

§ 10r zákona o místních poplatcích
§ 10r zákona o místních poplatcích

(2)

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se
posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 12
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2020 ze dne 19.12.2020.

Čl. 13
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022

OBEC HORNÍ ŘEDICE
Zastupitelstvo obce Horní Ředice
Obecně závazná vyhláška obce Horní Ředice č. 2/2021,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Horní Ředice se na svém zasedání dne 16. 12. 2021
usnesením č. 4/2021 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020
Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a §
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1)

Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území
obce Horní Ředice.

Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního
systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými
pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o
odpadech a touto vyhláškou9.
3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo
odpad,
s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu
určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu10.
4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem.
Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
2)

Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
1)

Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny
odděleně soustřeďovat následující složky:
a) Biologické odpady,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví (dále jen „plasty“),
d) Nápojové kartony,
e) Sklo barevné,
f) Sklo bílé,
g) Kovy,
h) Nebezpečné odpady,
i) Objemný odpad,
j) Jedlé oleje a tuky,
k) Textil,
l) Směsný komunální odpad.
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po
stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a) až k).
3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům
nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek,
apod.).

9

§ 61 zákona o odpadech
§ 60 zákona o odpadech

10

Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů, nápojových kartonů, skla barevného a bílého,
kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků, textilu
1) Papír, plasty, sklo barevné a bílé, nápojové kartony, kovy, biologické
odpady, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do zvláštních sběrných
nádob, kterými jsou sběrné nádoby, sběrné pytle, kontejnery a
velkoobjemové kontejnery.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
a) sběrné nádoby na sklo bílé a barevné jsou umístěny: za
mostem u č.p. 244, parkoviště pod školou, u obecního úřadu,
u parkoviště před prodejnou potravin, Kladno, u náhonu a
Kocour,
b) sběrné nádoby na textil jsou umístěny: u obecního úřadu, u
parkoviště před prodejnou potravin, u náhonu, za mostem u
č.p. 244,
c) kontejner na kovy je umístěn: za mostem u č.p.244, parkoviště
pod školou, u obecního úřadu, u parkoviště před prodejnou
potravin, Kladno, u náhonu,
d) sběrná nádoba na jedlé oleje a tuky je umístěna u obecního
úřadu,
e) velkoobjemové kontejnery na biologické odpady jsou
umístěny: na parkovišti pod školou, u antukového kurtu č.2 u
autobusové zastávky „obecní úřad“, u náhonu,
f) sběrné nádoby na papír, plasty a nápojové kartony jsou
umístěny: za mostem u č.p. 244, parkoviště pod školou, u
obecního úřadu, u parkoviště před prodejnou potravin,
Kladno, u náhonu a Kocour.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými
nápisy:
a) Biologické odpady, velkoobjemové kontejnery označeny příslušným
nápisem,
b) Papír, sběrná nádoba barva modrá, sběrné pytle barva modrá,
c) Plasty, sběrná nádoba barva žlutá, sběrné pytle barva žlutá,
d) Nápojové kartony, sběrná nádoba barva žlutá, sběrné pytle barva
oranžová,
e) Sklo bílé, barva bílé,
f) Sklo barevné, barva zelená,

4)
5)

6)

7)

8)

g) Kovy, kontejner s nápisem KOVY
h) Jedlé oleje a tuky, sběrná nádoba označená příslušným nápisem,
i) Textil, barva bílá
Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních
odpadů, než pro které jsou určeny.
Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a
odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha
odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby
minimalizovat.
Papír, plasty, sklo barevné a bílé, nápojové kartony, kovy, biologické
odpady, jedlé oleje a tuky, textil lze také odevzdávat ve sběrném dvoře,
který je umístěn na pozemku st.č.312 (u bytovek).
Papír, plasty a nápojové kartony jsou shromažďovány formou pytlového
sběru (každý z odpadů zvlášť do pytlů modré, žluté a oranžové barvy).
Sběrné pytle se umisťují na stanoviště určená k odvozu popelnic na směsný
komunální odpad v nahlášený termín svozu pytlově tříděného odpadu.
Svoz probíhá celoročně v 14denních intervalech.
Biologické odpady (tj. např. odpad z údržby zeleně a zahrad) se rovněž
shromažďují do typizovaných nádob na biologické odpady („biopopelnice“
o objemu 240 l). Svoz biologického odpadu v uvedených nádobách probíhá
od dubna do listopadu.
Čl. 4

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je
umístěn na pozemku st.č.312 (u bytovek).
2) Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá
požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.
3)
Čl. 5
Svoz objemného odpadu
Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn na
pozemku st.č.312 (u bytovek).
1) Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným
v čl. 3 odst. 4 a 5.

Čl. 6
Soustřeďování směsného komunálního odpadu
1)

Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této
vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a) Typizované sběrné nádoby o objemu 120 l – popelnice
(popřípadě 240l),
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích
v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.
Čl. 7
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem
1) Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající
při stavebních a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob.
Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat a či odstranit pouze zákonem
stanoveným způsobem.
3) Likvidaci stavebního odpadu si zajišťuje každá fyzická osoba sama na své
náklady.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce
č. 7/2016, kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a
zneškodňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území
obce.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Advent ve škole
… tak už jsme se dočkali, Vánoce jsou za
dveřmi. Čekání na ně je pro mnohé z nás jedno
z nejkrásnějších období v roce. To je ten pravý
čas pro milé akce, přípravy a dobré skutky. I
v naší škole jsme vůbec nezůstali pozadu a
poradili si se všemi nástrahami „covidové
doby“.
V oknech se objevila zimní výzdoba, ve třídách
se postupně rozsvítily vánoční stromečky,
školou zavoněla skořice a perníkové koření,
vyráběly se maličkosti pro naše blízké, tvořily se
dárečky a přáníčka, malovalo se, četlo se o tradicích a zvycích, recitovaly se
tematické básničky a zpívaly koledy. Děti si užily i pár zasněžených dnů,
koulovaly se, postavily sněhuláky, rozvěsily krmítka a pozorovaly zimní
přírodu.
Ani letos jsme nepřišli o nadílku. A protože asi máme hodné děti, peklo nám
poslalo jen jednu milou čertici. Andělka se na všechny hezky usmívala a za
básničku či písničku rozdávala sladké perníčky. Prvňáčkům Mikuláš donesl
opět Slabikář, aby se mohli naučit všechna písmenka.
Výběr zpěváčků se zúčastnil akce Česko zpívá koledy, která se tentokrát
uskutečnila jen v komorním počtu diváků na parkovišti u Obecního úřadu
v Horních Ředicích. Za doprovodu klavíru a flétny se podvečerem nesly tóny
známých koled.
Vánoční dílničky proběhly ve všech ročnících a vznikla řada originálních
výrobků. Vytvářením přáníček a vánočních zápichů jsme udělali radost
hornoředickým seniorům. Abychom dodrželi nařízení v rámci ochrany zdraví,
museli jsme se vzdát tradičního jarmarku. A tak přišel nápad otevřít alespoň
vánoční obchůdek, ve kterém si všichni kolemjdoucí mohli udělat radost
zakoupením nějaké drobnosti.

Naše škola uskutečnila další úžasné
dobré skutky. Proběhla finanční
sbírka ve spolupráci s žáky a jejich
rodiči. Díky štědrosti nás všech se
podařilo splnit hned tři vánoční přání.
Stala se z nás Ježíškova vnoučata paní Hanka, žijící v Sanatoriu Topas, si
přála mobilní klimatizaci do svého
pokojíčku a my jsme jí její přání
splnili. Bylo krásné vidět radost
v jejich očích.
Dále jsme přispěli finančně, ale i sbírkou potřebných věci do útulku pro
opuštěná zvířátka v Hradci Králové.
A do třetice jsme finančně vypomohli Záchranné stanici Pasíčka, kam velmi
rádi jezdíme.
Po poctivé práci přichází čas odpočinku. Vánoční besídky jsou za námi, dárky,
které nám přinesl Ježíšek do školy, jsou rozbalené, cukroví snědené… Tak
tedy hurá na vánoční prázdniny!
Klidné svátky a šťastný nový rok přejí děti a Tým ZŠ Horní Ředice

TJ Sokol Horní Ředice
V sobotu 18.12.2021 jsme byli v lese za místními zvířátky. Obdarovali
jsme je různými dobrotami, suchým chlebem, jablky, mrkví a také
kaštany. A za takové dobroty nás odměnila kouzelná veverka, každému
nadělila zlatý peníz. Na odpočinkovém místě u Ředického rybníku jsme
si pak společně zapálili prskavku a každý jsme si přáli to svoje tajné
vánoční přání.

Smutné však bylo, jak malá účast letošní ročník byla i přes pěkné
počasí, které nás celou cestu doprovázelo. Budeme se tedy těšit zase
za rok a snad v hojnějším počtu. Tak hezké svátky a ten správný krok
do roku 2022 a nezapomeňte, že cvičíme stále dál !!!
Tým TJ Sokol Horní Ředice

Obecní akce
I přes nepříznivou dobu se nám podařilo uskutečnit alespoň dvě akce.
Jednou z nich 8.12. „Zpívání koled“, kde jsme si společně s dětmi ze ZŠ
Horní Ředice před Obecním úřadem zazpívali a alespoň trošku jsme se
tak všichni zastavili a naladili na vánoční atmosféru.
Zapomenout nesmíme ani na 5.12., kdy se nám na Obecním úřadě
sešly síly pekelné i nebeské v čele s Mikulášem. Udržet čerty v klidu
nebylo vůbec snadné, ale nakonec vše proběhlo v pořádku. Dokonce
jsme dostali informaci od anděla, že se děti v Horních Ředicích
polepšily, což nás velice potěšilo. Jen čerti byli malinko smutní, letos si
odnesli děti jen dvě.
Na další kulturní akce se budeme spolu s vámi těšit v roce 2022 a snad
za příznivějších podmínek.
KK

FK HORNÍ ŘEDICE

Tímto příspěvkem si dovolujeme vám všem, kterým se pravidelné
vydání Hornoředického občasníku dostává do rukou, souhrnně přiblížit
činnost našeho fotbalového klubu za uplynulé období právě končícího
letošního roku.
Nebojíme se zmínit, že uvedené období bylo pro náš klub celkově
úspěšné, a to i přesto, že první polovina roku byla stále zužována
přetrvávajícími vládními omezeními. Následná druhá polovina roku nám
však již přinesla dlouho očekávající možnost pravidelného setkávání se
našich členů při trénincích a zápasech se soupeři. Toto bylo bezesporu
nejdůležitější pro naši mládež, jejíž členskou základnu se nám podařilo
ve srovnání s předcházejícími roky udržet a zároveň ji zejména za
podpory rodičů postupně navyšovat, což snad ukazuje na to, že je pro
mládež sportování v našem klubu zábavou. Činnost s mládeží je pro nás
motivací pro to, aby z těchto nejmladších sportovců jednou vyrostli ti,
které záliba k fotbalu a ke sportu celkově neopustí ani v dospělosti a
budou tak pokračovateli těch současných členů z řad dospělých, kteří
v letošním roce velice úspěšně reprezentovali nejenom dobré jméno
našeho klubu, ale i dobré jméno naší obce, která vešla ve známost
daleko za jejími hranicemi, což umocňuje skutečnost, že obě naše
družstva mužů, po více jak polovině odehraných utkáních sezóny,
okupují shodně 1. místa svých soutěží s dostatečnými bodovými
náskoky před svými soupeři. Konkrétně naše B družstvo v okresní
soutěži a A družstvo v Krajském přeboru. Možná to bude úsměvné, ale
zpočátku soutěžního ročníku se nám při venkovních utkáních stávalo,
že domácí příznivci z různých měst Pardubického kraje, kterým je např.
okresní město Svitavy, ani nevěděli, kde se vlastně obec Horní Ředice
nachází, avšak našimi velmi dobrými výkony jsme všem zůstali
v nezapomnění...
Jak už jsme vás v předchozích vydáních občasníku informovali o
záměrech nejenom zvelebovat a zkulturňovat sportovní areál

fotbalového hřiště v naší obci, tak musíme připomenout, že se podařilo
za výrazné podpory naší Obce zrealizovat rekonstrukci, při které došlo
k výměně všech oken a vchodových dveří. Jde o jednu z prvních
rekonstrukcí, které máme v budoucnu naplánovány, a které budou
potřebné z důvodu dlouhověkosti samotné výstavby kabin a zároveň
budou zamezovat ztrátě jejich odpovídajícímu technickému stavu. Dále
jsme například pro naši mládež pořídili Bezpečné přenosné hliníkové
fotbalové branky s brankovými sítěmi. Oba výše uvedené projekty jsou
mimo jiné podporovány z dotací Pardubického kraje. V neposlední řadě
lze připomenout poskytnutý finanční příspěvek Nadace České pošty,
v rámci kterého byla pro mládežnické družstvo mladší přípravky do 9-ti
let zakoupena kompletní sada dresů, trenek a stulpen.
Vážení spoluobčané, příznivci, členové, partneři a v neposlední řadě
všichni, kteří jste se v letošním roce 2021 jakkoliv podíleli na činnosti
našeho fotbalového klubu, tak vám všem děkujeme za podporu, přejeme
vám vše nejlepší a hlavně zdraví do roku následujícího.
přejí Členové výboru FK Horní Ředice z.s.

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
DĚTI:
➢ 5. až 7.11. 2021 proběhlo v
Pardubicích na Chemické
škole soustředění pro děti
starší 13 let pod názvem
„Rescue camp“. Školení
proběhlo pod dohledem
lektorů z SPŠCH Pardubice,
příslušníků
HZS
Pardubického
kraje, příslušníků PČR a
AČR. Náplň campu byla práce
ve
výškách,
poskytování předlékařské
pomoci, základy hašení,
záchrana tonoucího,
orientace v neznámém a
zakouřeném prostoru s využitím polygonu, vyprošťování osob z
havarovaného vozu, záchrana osob při mimořádné události a
příprava na fyzické testy k HZS. Z našeho SDH se zúčastnili 4 starší
žáci.
➢ 13. 11. proběl poslední závod v tomto roce, a to v Břehách u
Přelouče pod názvem TFA (hasičský silový víceboj). Odtud jsme si
přivezli krásná umístění. Starší dívky 3. (Adéla Brandýská), 9. a 10.
místo z celkového počtu 17 závodnic. Starší chlapci 7. místo
z celkového počtu 17 závodníků. Mladší žákyně 3. místo (Lucie
Brandová) z celkového počtu 19 závodnic a mladší chlapci 10. a 32.
místo. Dále nás reprezentovala jedna dorostenka (Nicol
Formánková), která se umístila na 4. místě.
➢ 20. 11. se pár odvážlivců vydalo do Pekla u Nového Města nad
Metují na Krampus show. Byl to strašidelný, ale neskutečně krásný
zážitek.

DOSPĚLÍ:
➢ 20. 11. byl proveden úklid hasičárny a zároveň byly provedeny
přechody techniky na zimní období. Večer se konalo malé posezení
pro členy SDH a jejich rodinné příslušníky.
PLÁNOVANÉ AKCE:
➢ 25. 12. Výšlap na kopec Hořánek
➢ 29. 1. 2022 Hasičský ples v Hostinci U Červinků (dle covidové situace)

Za SDH Horní Ředice
Martina Brandýská

SP O L E Č E N S K Á K R O N I K A
Narodili se:
Mikuláš Vlk

385

Karolína Slabá

215

Přistěhovali se:
Renata Hartmanová

123

Pavel Janoušek

123

Klára Zezulková

375

Martin Zezulka

375

Filip Zezulka

375

K 20. prosinci 2021 žije v naší obci 1062 obyvatel.

