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Vážení spoluobčané,
Od roku 1997 jste byli pravidelně 4x ročně informováni o veškerém
dění v obci, o připravovaných i proběhlých kulturních, společenských a
sportovních akcích, o všech investicích, opravách či úpravách týkajících
se obecního majetku.
I když počátek roku 2020 se zdál být ve všem podobný letům
předchozím a tradičním ohňostrojem jsme ho také v očekávání všeho
dobrého přivítali v hojném počtu u obecního domu, stalo se o 2 měsíce
později něco, co nikdo nepředpokládal.
Koronavirová pandemie nám od března po zbytek letošního roku
přinesla střídavě širokou škálu zákazů, v lepším případě různých
omezení, které několikrát zapříčinily také odklad vydání tohoto
tištěného zpravodaje.
Přestože veškeré sportovní i společenské aktivity byly letos utlumeny a
nemohly tak plnit důležitou potřebu lidí setkávat se a bavit, obec své
naplánované záměry, o čemž se v dalším textu přesvědčíte, minimálně
naplnila.
Všem, kteří se o to zasloužili, patří mé poděkování.
Vřelý dík vyjadřuji také všem našim spoluobčanům, kteří na jaře i
během roku pomáhali všude tam, kde bylo potřeba. Při té příležitosti
nelze opomenout a neocenit zásluhu mnohých hornoředických
obětavých žen, které mimo své každodenní povinnosti bezplatně šily
roušky nejen pro místní, ale v nemalém množství je rovněž zasílaly do
sociálních a zdravotnických zařízení.
Milí přátelé, máme za sebou poslední adventní neděli. V minulých
letech jsme často nevěděli, kterým předvánočním akcím (trhy,
koncerty, besídky,…) dát přednost. Letos je všemu jinak.
Vánoce však budou a na jejich významu ani současná situace nic
nemění. Možná víc, než kdy jindy vnímáme platnost toho, když říkáme,
že na dárcích nezáleží, hlavně když jsme zdraví, s rodinou, hlavně když

se máme rádi. Mnohdy to zní jako otřepaná fráze, pokud sami
nepocítíme, že právě něco z toho schází. A i tato doba navíc dala
poznat, že nám stačí méně, že ty nejdůležitější hodnoty leží mimo
materiální oblast.
A protože je letošní vánoční shon omezen, snad nám to dá šanci
k určitému ztišení a navození prosté radosti z události Vánoc, ke
kterým se přirozeně pojí různá setkávání. Pro poslední dny tohoto roku
i dny roku nového budou tentokrát setkání asi omezená co do četnosti,
ale o to větší máme příležitost zapracovat na kvalitě a vřelosti našich
vztahů. A to nejen v rodině, ale také mezi přáteli, sousedy, kolegy
v práci. Dejme tedy poselství Vánoc příležitost, aby nám změnilo životy
k lepšímu.
Třeba to nebude tak těžké.
A na závěr přání do nového roku: Pokuste se měnit to, co se změnit dá,
a co ne, nesme s trpělivostí a pokorou.
Ing. Jiří Kosel, starosta obce

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice 22.1.2020
Rada obce se seznámila:
•

•

•

•

•
•

S přípravou dotačních projektů podaných přes MAS Holicko
z IROP:
- Stavební úpravy chodníku od č.p. 20 po č.p. 249 v Horních
Ředicích.
- Stavební úpravy a pořízení vybavení učebny informatiky a
venkovní učebny ZŠ Horní Ředice.
Se stavem žádostí o dotace vyhlášených MMR ČR:
- Podpora budování míst aktivního a pasivního odpočinku –
„Rozšíření dětského hřiště“.
- Podpora budování sportovní infrastruktury – „Rekonstrukce
sportoviště s běžeckým oválem a skokem dalekým“.
S přípravou realizace projektu „Snížení energetické náročnosti
VO Horní Ředice – EFEKT 2020“ s využitím podpory MPO.
Obec získala dotaci ve výši 1, 506.000 Kč, podmínkou byl
výběr dodavatele do 31.3.2020. Pro výběrové řízení byla
stanovena tři hodnotící kritéria.
S jednáními týkající se výstavby polních cest. Projektant jich
navrhl původně 8. Po jednání zainteresovaných stran
(Pozemkový úřad, obec, majitelé a pronajímatelé pozemků)
došlo ke snížení na 6 polních cest.
Se zahájením stavebního řízení přivaděče I/36 Časy – Holice.
S nesouhlasným stanoviskem KHS Pardubického kraje
k předloženému návrhu na úpravu šatny a úklidové místnosti
včetně výlevky v ZŠ.
USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 4. a 19.3.2020

Rada obce se seznámila:
•

Se zadávací dokumentací na výběrové řízení:

•

•
•

•
•
•

- Stavební úpravy chodníku od č.p. 20 po č.p. 249.
S podanými žádostmi na MMR ČR:
- „Rozšíření dětského hřiště“
- „Rekonstrukce sportoviště s běžeckým oválem a skokem
dalekým“.
S jednáním na KHS PK ohledně úpravy šatny a úklidové
místnosti včetně výlevky.
S informací o stavu projektové dokumentace týkající se
rekonstrukce silnice III/29817 od místní prodejny k Holicím, PD
není stále dokončena, obec bude jednat s vedením PK (Ing.
Kortyš) a s technickým náměstkem SÚS PK (Ing. Synkem).
S výzvou MAS Holicko – „Podpora spolkového života“. Rada
doporučila místnímu SDH připravit projekt pro vybavení
společenské místnosti v hasičské zbrojnici.
Se zprávou o vložení nemovitosti č.p. 42 do Národní databáze
brownfieldů.
Se sdělením ředitelky ZŠ Kateřiny Horákové o vzdání se funkce
ředitelky.

Rada obce schválila:
•
•

•

Nabídku firmy Zářecký Pavel k realizaci akce: „Snížení
energetické náročnosti VO Horní Ředice – EFEKT 2020“.
Dodatek ke smlouvě s firmou Marius Pedersen ohledně
recyklačního poplatku při sběru plastu a papíru. Důvodem jeho
stanovení je nezájem zpracovatelů o tyto dvě komodity.
Prodej nepotřebného traktoru ISEKI.
USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 29.4.2020

Rada obce se seznámila:
•

S průběhem výběrového řízení akce: „Stavební úpravy chodníku
od č.p. 20 po č.p. 249 v Horních Ředicích“. Ze tří došlých
nabídek byla vybrána firma Chládek a Tintěra s nejnižší cenou.

•
•
•
•
•
•
•
•

S přípravou komplikovaného výběrového řízení veřejné zakázky
„Stavební úpravy a pořízení vybavení učebny informatiky a
venkovní učebny“.
S průběhem veřejné zakázky akce: „Rekonstrukce sportoviště
s běžeckým oválem a skokem dalekým“.
S oznámením Pozemkového úřadu o výběru dodavatele
výstavby polních cest v Horních Ředicích (firma Colas) a
s předpokládaným zahájením prací.
Se dvěma přihláškami do konkurzu na funkci ředitelky ZŠ
Horní Ředice. (Lada Louženská a Irena Miľo) a termínem
konkurzního řízení 19.5.2020.
S vydáním stavebního povolení přivaděče I/36 Časy – Holice
S návrhem ŘSD na odkup obecních pozemků pro tento
připravovaný přivaděč.
S informací Povodí Labe o připravovaném sečení břehu
Ředičky.
S navrhovanou úpravou přístupové cesty před hřbitovem, jejího
rozšíření a osazení stojanu na kola.
USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 27.5.2020

Rada obce se seznámila:
•
•
•
•

Se zprávou konkurzní komise o výsledku výběrového řízení na
funkci ředitelky ZŠ Horní Ředice. Doporučena byla p. Irena
Miľo.
S postupem prací akce: „Snížení energetické náročnosti VO
Horní Ředice - EFEKT 2020“. Zahájení je stanoveno od 15.
června.
S návrhem smlouvy firmy Chládek a Tintěra k provedení akce:
„Stavební úpravy chodníku od č.p. 20 po č.p. 249 v Horních
Ředicích“.
S informací o stanovení konečného postupu zadávacího řízení
akce: „Stavební úpravy a pořízení vybavení učebny informatiky
a venkovní učebny“.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se záměrem rozšíření internetové sítě do všech tříd budovy ZŠ
s využitím služeb firmy Květákov.
S výsledkem výběrového řízení akce: „Rekonstrukce sportoviště
s běžeckým oválem a skokem dalekým“. Nejnižší cenu ze tří
nabídek předložila firma Stilmat.
S předáním staveniště firmě Colas k realizaci polních cest.
Se souhlasným stanoviskem KHS PK k předložené technické
zprávě a nákresu pro úpravu šatny a úklidové místnosti včetně
výlevky v budově ZŠ.
S ukončenou realizací úpravy cesty před hřbitovem.
S opravou dětských hřišť (Oú, Kladno).
S osazením ocelových nájezdů ke kontejnerům sloužícím
k uložení biologického odpadu.
S navrhovanou změnou zhotovitele webových stránek obce od fi
Galileo k fi Mi-Ma (Milan Machatý) Horní Ředice.
S přidělením dotace z MMR ČR na „Opravu místní komunikace
na pozemku 1509/175“ od č.p. 92 k OÚ.
USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice 29.7.2020

Rada obce se seznámila:
•
•
•
•
•

S průběhem prací na všech dotačních akcích.
S výsledkem výběrového řízení na opravu místní komunikace na
pozemku č.1510/175. Nejnižší nabídku předložila firma Chládek
a Tintěra.
S třemi došlými nabídkami probíhajícího výběrového řízení na
rozšíření dětského hřiště v Horních Ředicích.
S jednáním zástupců obce s radním PK p. Ing. Kortyšem a
technickým náměstkem SÚS PK Ing. Synkem ohledně zahájení
rekonstrukce III/29817 od prodejny k Holicím.
S návrhem nových webových stránek obce od firmy MI-MA.
(současně budou řešeny touto firmou i stránky ZŠ).

•
•
•

Se smlouvami mezi obcí a ŘSD pro stavbu přivaděče I/36 Časy
– Holice.
S podmínkami pro zavedení svozu biopopelnic.
S provedenou opravou dešťové kanalizace vedené od bývalého
střediska ŽV přes obecní pozemky do Ředičky z důvodu ucpání
zeminou.
USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 26.8.2020

Rada obce se seznámila:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S informací o předání akce: : „Snížení energetické náročnosti
VO Horní Ředice – EFEKT 2020“ do 31.8.2020.
S ukončením realizace „Stavební úpravy chodníku od č.p. 20 po
č.p. 249 v Horních Ředicích“ s podáním žádosti o kolaudaci.
S pokračujícími pracemi na „Rekonstrukci sportoviště
s běžeckým oválem a skokem dalekým“ při dodržení termínu
ukončení k 30.9.2020.
Se stavem projektu v ZŠ. Zbývá instalovat prosklenou zástěnu
ve venkovní učebně.
S ukončením prací na úpravě šatny pro pedagogické pracovníky
a úklidové místnosti s výlevkou při zajištění nuceného
odvětrání.
S informací o nutném řešení nízkého počtu žáků ZŠ ve školním
roce 2020/2021.
S ukončením výběrového řízení akce: „Rozšíření dětského
hřiště“, realizaci v roce 2021 zajistí firma Tewiko systém.
S informací o vítězi veřejné soutěže akce „ Modernizace silnice
III/29817“ v Horních Ředicích – etapa 2. Stala se jí firma
EUROVIA CS.
Se žádostí o pronájem nebytových prostor v obecním domě p.
Moniky Krásové za účelem masérských služeb.

Rada obce schválila:
•

Platový výměr pro ředitelku ZŠ v Horních Ředicích.

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice 16.9.2020
Rada obce se seznámila:
•
•
•
•
•
•
•

S předávacím protokolem od firmy AV Media akce: „Stavební
úpravy a pořízení vybavení učebny informatiky a venkovní
učebny ZŠ Horní Ředice“.
Se závěrem kolaudace konané dne 15.9. ohledně opravy
chodníku – bez závad.
S informací o zahájení rekonstrukce III/29817 – předpoklad
ukončení 31.10.2020.
S dodatečnými úpravami při výstavbě polních cest z důvodu
zamokření pozemků po vydatných podzimních deštích.
S výzvou k nápravě od ŘSD ohledně tújí při silnici I/36 – působí
překážku v rozhledech.
Se smlouvou mezi obcí a paní Monikou Krásovou.
S provedením druhé seče břehů Ředičky.

Rada obce schválila:
•

Výsledek výběrového řízení akce: „Oprava komunikace
č. p.1510/175“. Dle předložené smlouvy o dílo s firmou Chládek
a Tintěra bude oprava provedena v první polovině roku 2021.

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 7.11.2020
Rada obce se seznámila:
•
•

S prodloužením ukončení rekonstrukce silnice III/29817 do
30.11.2020 z důvodu neočekávaných víceprací.
V souvislosti s touto stavbou bude provedena oprava místní
komunikace k č.p. 100 položením nového asfaltového povrchu a

•
•

•

na dvou místech vloženy chráničky do tělesa komunikace pro
případné rozšíření VO.
S průběhem prací i víceprací při stavbě polních cest.
S přípravou projektů na léta 2021 a 2022 (Podání žádosti na
opravu místní komunikace „Na Kopečku“ a žádosti na
„Rekonstrukci víceúčelového hřiště u ZŠ“. Obě tyto žádosti
musí být do 21.12.2020 odeslány na MMR. ; Mateřská škola
s vývařovnou.)
Se žádostí obce o odprodej části pozemků v majetku
Římskokatolické církve u bývalého střediska ŽV.

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 3.12.2020
Rada obce se seznámila:
•
•
•
•
•
•
•

S návrhem rozpočtu na rok 2021.
S rozšířením VO v prostoru parkoviště u prodejny o tři sloupy
s úspornými světly.
S provedením náhradní výsadby 40 stromů ve třech lokalitách
(poldr Podhráz, ke škole, u náhonu) v pestrém druhovém
složení, finančně hrazené ŘSD ČR.
S úpravou hřbitovních poplatků.
S cenovou kalkulací a výší poplatku za službu v případě
zavedení biopopelnic.
Se zprovozněním zmodernizované silnice III/29817. Cena díla
25 mil. Kč s DPH od prodejny k betonárce v Holicích.
Se stavem výstavby polních cest, za které letos zaplatily
Pozemkový úřad a ŘSD ČR společně téměř 23 mil. Kč.
Dokončení této akce bylo posunuto do 30.6.2021 vzhledem
k vyvolané potřebě odvodnění sousedních pozemků. Již dnes
cesty lemují dvě aleje ovocných stromů (třešeň ptačí, hruška,
jabloň) v počtu 70 ks.

•
•

S výsledkem výběrového řízení stavby „Nový objekt MŠ pro 28
dětí s vývařovnou, Horní Ředice“. Podmínky výběrového řízení
splnila firma Urbiosisto s.r.o.
S informací o finančním přínosu díky všem provedeným akcím
v hornoředickém katastru v letošním roce.
Ten činí více než 50 mil. Kč.

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce dne 12.3.2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•
•
•
•

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Krajské knihovně
na rok 2020 ve výši 2,- Kč na občana.
Nájemní smlouvu prostoru hasičské zbrojnice Horní Ředice.
Rozpočtové změny č.1/2020.
Příspěvek fotbalovému klubu na rok 2020 ve výši 30 000,- Kč.
Pořádání venkovních akcí na rok 2020.

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce dne 18.6.2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•
•
•

Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2019 .
Rozpočtové změny č. 2/2020.
Účetní závěrku obce Horní Ředice.
Základní škole Horní Ředice, okres Pardubice pro školní rok
2020/2021 výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole
stanoveného v prováděcím právním předpise, kterým je
vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých

•
•
•

náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění
pozdějších předpisů, s tím, že uhradí zvýšené výdaje na
vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou normativem.
Minimální počet žáků v základní škole bude ve školním roce
2020/2021 v počtu 57.
Umístění znaku obce na novém logu Fotbalového klubu Horní
Ředice.
Dodatek č.1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Obcí HŘ a SDH.
Začlenění území obce Horní Ředice do územní působnosti MAS
Holicko na programové období 2021 – 2027.

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce dne 24.9.2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•

•
•

•

•

Rozpočtové změny č.3/2020.
Prodej pozemků pro stavbu I/36 Časy- Holice, poz. p. č. 2206 –
34 m2,
p. č. 2207/2 – 11 m2, p. č. 2240 – 231 m2, p. č. 2775/2 – 28 m2,
p. č. 2775/3 – 33 m2, p. č. 2778/3 – 1005 m2, p. č. 2787 – 148
m2, celková kupní cena 95 520,- Kč.
Uzavření smlouvy o služebnosti pro stavbu silnice I-36 Časy –
Holice pozemek p.č. 2790 – pro stavební objekt
SO 302 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE km 0,800.
Smlouvu o zřízení věcného břemene poz.p.č. 2276 pro přeložku
VTL PLYNOVODU DN 200 V km 2,000, číslo stavby
8800074351 – 2 m na obě strany od půdorysu plynárenského
zařízení.
Smlouvu o služebnosti pro stavbu silnice I-36 Časy – Holice
pozemek p.č. 2774 a pozemek p.č., 2778/1 pro stavební objekty
SO 303 DEŠŤOVÁ KANALIZACE km 1,420 – 1,870
SO 304 DEŠŤOVÁ KANALIZACE km 3,140.
Prodej pozemku Povodí Labe s.p., 51 m2, kupní cena 5 620,- Kč

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce dne 17.12.2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•
•
•
•

Návrh rozpočtu na rok 2021.
Rozpočtové změny č. 4/2020.
Zpracování vyhlášky o regulaci používání pyrotechniky v obci.
Smlouvu o výpůjčce č. 1/2020 mezi FK Horní Ředice a Obcí
Horní Ředice.
Pořízení Změny č. 4 ÚP Horní Ředice zkráceným postupem.

Obecní úřad informuje:
Místní poplatky za komunální odpad bude kancelář obecního
úřadu přijímat od pondělí 18. ledna 2021. Poplatek za
komunální odpad pro rok 2021 činí 300,-Kč na osobu a
poplatek za psa 100,-Kč.
Poplatek se týká i č.p. bez přihlášeného trvalého pobytu.
Poplatky je možné hradit bezhotovostně a to na č. účtu:
1205428339/0800 jako VS uveďte svoje číslo popisné a do
poznámky jméno.

Od 18. ledna budou také vybírány poplatky za pronájem
hrobového místa na dobu 5 let (2021-2025).
V případě bezhotovostní platby na č.účtu 1205428339/0800
uveďte jako VS číslo hrobu, které je uvedeno ve smlouvě a
do poznámky jméno.
Nové smlouvy budou k vyzvednutí na Obecním úřadě v
pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 nebo dle telefonické
domluvy na tel.č. 466 681 966.
Jednohrob…… 470,- Kč
Dvouhrob……. 940,- Kč
Urnový hrob….235,- Kč

INFORMACE K ZAVEDENÍ BIOPOPELNIC
Vážení občané, majitelé nemovitostí,
Zastupitelstvo obce Horní Ředice se dlouhodobě snaží minimalizovat
náklady na sběr netříděného komunálního odpadu, za který se bude
v následujících letech stále více platit (ze současných 500,- Kč za tunu
uloženého odpadu na skládku to bude v roce 2030 již 1850,- Kč/ t).
V nedávné době proto byly zájemcům zdarma poskytnuty kompostéry za
účelem snížení produkce směsného komunálního odpadu a zároveň na
čtyřech místech v obci rozmístěny kontejnery pro uložení bioodpadu.
Značné množství tohoto odpadu však stále končí v popelnici a především
na meziskládce u Ředického rybníka v prostoru společenského centra
Blanka.
Od roku 2021 zde tento způsob ukládání bioodpadu již nebude z mnoha
důvodů možný.
Protože ne všem likvidace bioodpadu formou kompostování či
prostřednictvím kontejnerů vyhovují, nabízí obec zájemcům jeho svoz
prostřednictvím biopopelnic. JEJICH SVOZ VE 14 denních intervalech je
plánovaný od 1.4.2021 do 30.11. 2021, cena za biopopelnici o objemu 240
l činí 640,- Kč/ rok.
Svoz biopopelnic bude zaveden pouze v případě minimálního počtu nádob
(130ks). Svůj zájem o tuto službu můžete uplatnit přiloženým dotazníkem
nebo elektronicky na email zuzana.bolehovska@horniredice.cz do
31.1.2021.

Ze školního života
Rok 2020 byl v mnoha ohledech velmi výjimečný a náročný. Do našich
osobních i profesních životů přinesl řadu nového a nečekaného. Je třeba
neztrácet chuť a optimismus a věřit, že „vše zlé je k něčemu dobré“. A tímto
heslem se řídíme i u nás ve škole.
Přesto, že jsme byli velmi omezeni a limitováni epidemiologickou situací a
vládními nařízeními, nevzdali jsme se a od září uskutečnili řadu tradičních, ale
i zcela nových akcí pro děti, rodiče i širokou veřejnost.
Školní rok začal v úterý 1. září. Slavnostní přivítání prvňáčků proběhlo ve
venkovní učebně za přítomnosti dětí, rodičů, prarodičů, celého
pedagogického sboru a pana starosty Ing. Jiřího Kosela, který dětem popřál
mnoho školních úspěchů. Celá akce se odehrávala v námořnickém tématu,
našich sedm statečných námořníků dostalo diplom a vyrazilo na svou školní
plavbu. V letošním roce školu navštěvuje 54 dětí a bylo otevřeno jedno
oddělení školní družiny.
V září jsme si zasportovali na fotbalovém hřišti při náboru s názvem „Hledáme
fotbalové hvězdičky“ a žáci 2. – 5. ročníku začali jezdit na plavecký výcvik do
Vysokého Mýta. Velkým zážitkem pro nás všechny byla návštěva pana Mgr.
Michala Štursy, který nás seznámil s řadou netradičních hudebních nástrojů a
rozhýbal naše těla v rytmu bubnů.
Na konci září proběhl na sběrném dvoře sběr starého papíru, nasbíralo se
úctyhodných 4 182,8 kg.
6. října se naše venkovní učebna proměnila v pohádkové místo a naši
druháčci byli dodatečně pasováni na čtenáře. Sedm šikovných trpaslíků,
druháčků, plnilo pod dohledem krále a královny řadu úkolů a paní učitelka
Sněhurka jim se vším pomáhala. O pár dní později do naší školy dorazila
Policie ČR, naštěstí jen kvůli besedě o dopravní výchově. Paní policistka
poutavým způsobem všechny děti proškolila, jak se chovat na silnici, ať už
jako řidič, chodec či cyklista.
Od 14. října došlo k uzavření školy. Žáci přešli na formu distanční výuky.
Zde bych si dovolila vyzdvihnout snahu a píli všech pedagogů naší školy při
vyhledávání nových forem práce, při tvoření zajímavých aktivit v online

prostředí a udržování týmového ducha třídy, i když na dálku. Takové večerní
čtení do postýlky, vytváření tematických únikových her či vymýšlení
netradičních domácích úkolů a pracovních listů ukázalo, že naše paní učitelky
jsou bojovnice a svoje poslání plní poctivě. A vám rodičům patří velké díky, že
jste s námi spolupracovali a pomáhali při vzdělávání našich dětí. V této době
se paní učitelky zúčastnily školení na vzdělávací platformu Microcoft Teams,
kterou již můžeme plně využívat pro vzdálenou výuku.
30. října školu ovládli duchové. Školní budova svítila do dálky a lákala
kolemjdoucí k prohlédnutí halloweensko – dušičkové výzdoby. Naši duchové
naštěstí byli hodní a při svém reji dodržovali všechna hygienická pravidla.
18. listopadu se do školy k prezenční výuce vrátili žáci 1., 2. a 4. ročníku, od
30. listopadu se zapojil i zbytek žáků.
5. prosince školu navštívil Mikuláš se svojí družbou, krásnou andělkou a
neposedným čertíkem. Pro prvňáčky to byla výjimečná událost, neboť je
obdaroval slabikářem. Mikuláš prošel celou školou a vyslechl si řadu pěkných
básní, andělka rozdávala dárečky a čert měl plné ruce práce se školními
lumpíky, ale nakonec nám je naštěstí ve škole všechny nechal.
9. prosince v 18.00 hodin zazněly z obecního rozhlasu koledy v podání našich
úžasných zpěváčků v rámci akce „Česko zpívá koledy“, která letos nemohla
proběhnout tradiční formou.
Poslední letošní povedenou akcí byl vánoční jarmark, který jsme uspořádali
na školní zahradě. Návštěvníci si mohli zakoupit krásné výrobky od našich dětí
a nasát trochu té předvánoční atmosféry.

Radost jsme také chtěli udělat hornoředickým seniorům, pro něž jsme s
dětmi vyráběli vánoční přáníčka a krásné malované andílky na kamínku.
Zapojili jsme se také do řady dobročinných akcí. U srdce nás zahřálo písemné
poděkování paní Hollerové z nadace Život dětem. Na jejich sbírku za pomoci
rodičů jsme přispěli částkou 2 660 Kč. Do Dětského domova v Holicích
putovala částka 4 700 Kč a obrovská spousta krásně zabalených dárků přímo
od našich dětí, rodičů a školního týmu. Do Kulturního domu v Holicích jsme
dovezli také spousty věcí a hraček, které udělají radost dětem ze sociálně
slabších rodin. Děkuji všem, kteří se na těchto smysluplných akcích podíleli.
Stojíme na prahu nového roku a já musím konstatovat, že se mi velmi těžko
plánuje. Přesto chci i za těchto specifických okolností společně s mými
kolegyněmi pokračovat v rozvoji naší školy. Navázat na tradice, otvírat se
novým věcem a podporovat práci, která má smysl. Hlavním cílem je
poskytnout všem dětem kvalitní základy všeobecného vzdělávání moderními
způsoby výuky, rozvíjet jejich gramotnost a soustředit se na jejich individuální
potřeby.
Vzhledem k vybavenosti školy se nám otevřely možnosti ke kvalitnějšímu
vzdělávání v oblasti ICT techniky. Tablety či počítače zapojujeme do běžné
výuky a ukazujeme dětem, že neslouží jen k hraní her. Prostřednictvím Smart
tabule a ICT programů pracujeme s vizualizací a rozvíjíme dětem jejich
představivost, matematickou i čtenářskou gramotnost.
Těšíme se na chvíle, kdy budeme moci s dětmi opět vyjet za kulturou, pořádat
výlety a besedy, účastnit se soutěží, zabývat se ochranou přírody, rozvíjet
environmentální výchovu… Prostě žít a pracovat „normálně“.
Za celý tým od nás ze školy mi dovolte popřát nám všem klidné prožití
vánočních svátků, mnoho zdraví a sil v novém roce!
Mgr. Irena Miľo

Distanční výuka hornoředické školy z pohledu rodičů
Distanční výuka našich dětí se obecně stala v koronavirovém období
mezi rodiči tématem číslo jedna. Navzájem jsme si sdělovali své
zkušenosti a zajímala nás organizace výuky na jiných školách, kde
v naprosté většině byly děti, zejména v jarním období, zahlcovány
samostatnými úkoly s absencí synchronní výuky, což pro žáky, zvlášť
prvního stupně, není příliš efektivní a motivační.
V naší škole to však bylo jinak… Žádná má slova nemůžou vyjádřit míru
vděku a obdivu, jak výborně se s touto novou situací pro všechny
popasovaly paní učitelky hornoředické školy, a to hned během prvních
pár dní jarní uzávěry škol. Děti v jednotlivých třídách byly rozděleny do
malých skupin a paní učitelky s nimi probíraly a procvičovaly látku ONLINE (přes Skype). Trpělivě vysvětlovaly, vymýšlely různé formy práce a
procvičování, pečlivě kontrolovaly zadané domácí úkoly. Jejich
nasazení bylo neuvěřitelné. Přesto jsme měli trochu obavu, aby děti
zvládly vše, co je nutné. Na konci školního roku jsme ale slyšeli krásnou
větu přímo od naší paní učitelky: „Probrali jsme vše, co jsme měli!“ A
myslím, že v ostatních třídách to bylo stejné.
Na podzim se distanční výuka rozjela bez sebemenšího zaváhání a
navíc ještě ve vylepšené formě. Poděkovat se sluší i nové paní
ředitelce, díky níž se velmi zefektivnila komunikace, informovanost
a prezentace školy směrem k rodičům i veřejnosti.
Musím se přiznat, že jsem od svých kamarádek z jiných měst často
slýchávala věty:„ To máte perfektní… Vy se máte… Jak to, že u vás to
jde a u nás ne?... Naše děti jsou chudáci… Vyplňujeme
25 listů týdně… Každý den trávíme tři hodiny s úkoly… Už mě to štve,
ale bojím se ozvat… Suplujeme práci učitelů…“ Nic takového jsem
v Horních Ředicích ani na jaře, ani na podzim neslyšela. Ba naopak.
Myslím, že velká většina z nás si velmi váží toho, jak obdivuhodně toto

náročné období paní učitelky svým zodpovědným a profesionálním
přístupem s našimi dětmi zvládly a jejich práci oceňuje.

Co říci na závěr? Snad jen děkujeme, děkujeme, děkujeme!!!
Tereza Vostřelová
(maminka Adély - 3. třída)

„Distanční výuka s prvňáčky není to, co si rodiče natěšených dětí zrovna
přejí. Ale díky skvělému přístupu paní učitelky, přiměřenému množství
učiva a dostatečnému procvičování, jsme vše zvládli na 1 s hvězdičkou.
Paní učitelka/ředitelka v těžkých chvílích dokázala děti s úsměvem na
monitoru přivítat a nadchnout na další procvičování. Ale upřímně… osobní
kontakt, je osobní kontakt a učitele nelze rodičem nahradit.“ Michaela
Perská (maminka Pavlínky - 1.třída)
„Škola si zaslouží pochvalu nejen za přístup k distanční výuce, ale i za
všechny aktivity typu Haloween a úžasný vánoční jarmark. Za nás byla
distanční výuka velmi přínosná, oceňuji organizaci a profesionalitu, kterou
naše paní učitelky do obohacující a motivační výuky na dálku vložily.
Oceňuji také komunikaci školy, zejména informativní maily paní ředitelky a
naší paní učitelky. Děkujeme za spolupráci, lidský a zároveň profesionální
přístup celému týmu školy. Jsme rádi, že ji náš Kryštof navštěvuje.“ Lenka a
Tomáš Kotfaldovi (rodiče Kryštofa - 2.třída)
„S distanční výukou 3.třídy jsme velmi spokojeni. Máme srovnání s výukou
na jiných školách a cítíme, že díky snaze a přístupu naší skvělé a zkušené
učitelky pí. Kaplanové i ostatních učitelů školy, se naše děti dokážou
vyrovnávat s momentální situací lépe, než děti z jiných škol.“ Kateřina a
Martin Baňankovi (rodiče Ely-3.třída)
„Rádi bychom poděkovali celému učitelskému sboru a všem dalším
zaměstnancům hornoředické Základní školy za skvěle odvedenou práci
s našimi dětmi. Musíme vyseknout pochvalu pí. uč. Boháčové, která vede

třídu čtvrťáků spojenou s druháčky. Její přístup během distanční výuky,
kterou jsme jako rodiče mohli tiše v koutku místnosti pozorovat, byl
bezvadný. Na mnohých školách by přístup našich učitelek mohl být dáván
za příklad, jak tuto ne příliš šťastnou dobu pohodově zvládnout. Paní
učitelky se dětem věnovaly v podstatě celé dopoledne a s látkou se
posouvaly společnými silami jako za běžného režimu. Samozřejmě za třetí
třídu, kde máme druhého syna, moc a moc chválíme bezkonkurenční
přístup pí.uč. Kaplanové.“ Dana a Rostislav Krejčí (rodiče Vítka
a Matyáše - 3. a 4. třída)
„Chtěla bych vyzdvihnout to, jakým způsobem se škola dokázala
transformovat na online výuku. Téměř každý den pro děti tvořit vzdělávací
„bojovky“ a vymýšlet, jak je tímto způsobem zaujmout. Je to velký kus
práce vpřed. I když začátky byly těžké pro všechny z nás. Paní uč.
Morávkové bych chtěla poděkovat za každodenní čtení pohádky dětem
před spaním. Moc fajn nápad. Nic sice nenahradí osobní kontakt, ale
určitě nás to všechny posunulo o krok v našich možnostech dál.“ Zuzana
Bolehovská (maminka Štěpána - 5.třída)
„Jak shrnout v pár řádcích distanční výuku 5.třídy ?
Skvělé nasazení a milý projev paní učitelek! Trpělivost, kterou musely
dennodenně vynakládat při nekomunikaci, ať už kvůli špatnému připojení
PC, či ještě patřičně neprobuzeným dětem, byla obdivuhodná. Díky
výborně zorganizované výuce, ale i optimálnímu počtu úkolů a kvízům
vytvořeným zábavnou formou se stávalo učení snadnějším. Co vyrazilo
dech nejen dětem, ale i nám rodičům, bylo půlhodinové čtení pohádky
každý den v podvečerní hodině. Netradiční styl výuky má jistě i svá pro,
všichni si uvědomujeme, jaké poselství školství - učitel - má, a jak je
důležité, aby se děti setkávaly v komunitě se svými spolužáky a
učiteli.“ Daniela Plavcová (maminka Natálky -5.třída)

Slovo z kulturní komise
Dnes, kdy píši tyto řádky, bychom měli již za sebou první vánoční
koncert v kostele a těšili se na vystoupení dětí ze základní školy. Nyní,
v adventním čase, možná o to více pociťujeme, jak nám tyto na první
pohled všední záležitosti v našich životech chybí a jak se nám po nich
stýská. Uvědomujeme si, že něco tak normálního jako je zajít si
v Horních Ředicích do kostela na koncert, zazpívat si před Obecním
úřadem koledy, vypít si společně se svými sousedy a přáteli na Silvestra
svařák připravený panem starostou, dojatě sledovat novoroční
ohňostroj, potřást si rukou, dát si polibek a popřát si vše dobré
v novém roce, není vlastně tak normální, jak se ještě před pár měsíci
zdálo.
Koronavirová krize se v tomto směru podepsala i na činnosti kulturní
komise v obci. Plánů a nápadů jsme měli hodně, ale od vydání
posledního Občasníku byla jedinou velkou akcí, která po jarním
rozvolnění proběhla, červnová Noc kostelů. Přestože na organizaci a
propagaci jsme měli pouze týden, podařilo se zajistit umělecky velmi
hodnotný program, o který se postarala hudební rodina Zdvihalových.
V podání Petra Zdvihala ml., koncertního mistra Symfonického
orchestru Českého rozhlasu a primária Heroldova kvarta, zazněly
známé, líbivé melodie klasických děl, které oslovily nejen milovníky
vážné hudby. Jeho děti, Marie a Petr, mladí talentovaní houslisté,
laureáti mnoha prestižních českých i zahraničních soutěží, oslnily na
svůj věk obdivuhodnou muzikalitou a virtuozitou. O klavírní korepetici
se postarala maminka a manželka v jedné osobě - Radka Zdvihalová.
Ve zvonici měli návštěvníci možnost zhlédnout výstavu fotografií Dity
Valachové a Františka Koubka. Povzbudivá slova pronesl duchovní
správce našeho kostela páter Radek Martinek.

Co nám přinesou další měsíce, je ve hvězdách. Doufejme, že je
přečkáme ve zdraví, a že se brzy budeme moci navrátit k životu, na jaký
jsme zvyklí a jaký si přejeme. Možná si ho po tom všem budeme více
vážit a více si užívat malých radostí.
Přeji vám za Kulturní komisi obce Horní Ředice klidné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví, štěstí, životního optimismu a energie. Těším se
na brzká osobní setkání s vámi.
Tereza Vostřelová

Horní Ředice ve filmu – vzpomínka na vzpomínku
Jednou z prvních a zároveň i posledních kulturních akcí v roce 2020 bylo
zavzpomínání na dny minulé v podobě promítání filmů natočených v naši obci.

V pátek 31. ledna 2020 se sál obecního domu v Horních Ředicích na pár
hodin změnil na kinosál. Na programu byly snímky místních filmařů
z dob nedávných. Sešli jsme se v hojném počtu a společně shlédli celkem
11 krátkých filmů z dílny pana Jaromíra Machatého a jeden film od pana
Jaroslava Krejčíka. Promítání začalo snímkem Zimní pokusy z roku 2005,
kdy jsme si připomněli, jak kdysi vypadala pravá zima u nás na obci. Dále
následovalo pásmo filmů zachycujících vzhled obce, společenský,
kulturní a sportovní život z období let 2002 – 2007. Nechyběla ani
dokumentace mimořádných událostí. K zajímavým filmům bezesporu
patřily Povodeň z roku 2006 (J. Machatý) a Výměna kostelní věže z roku
2002 (Jaroslav Krejčík).
Poděkování za pěkný večer patří oběma filmařům. Doufám, že podobné
snímky budou vznikat i nadále, abychom se mohli za pár let opět sejít a
společně zavzpomínat na doby nedávno minulé.
A hlavně snad už brzy bude zase co točit .....
J.L.

TJ Sokol Horní Ředice
Je tu po dlouhé odmlce další vydání Hornoředického občasníku a i my
se potýkáme s nepříznivou situací, která nám za poslední dobu změnila
stereotypy našich dní. Cvičení s vámi nám samozřejmě chybí a cítíme
se neúplní a tak nějak nevyužití. Je ale pravda, že zase doma stihneme
to, co za normálních podmínek odkládáme na neurčito…úklid skříní,
třídění oblečení, malování antistresových omalovánek, povídání si
s dětmi celé „hodiny“,…
A tak se alespoň poohlédneme za akcemi uplynulými. 22.2. proběhl
Masopust, bohužel se letos sešlo méně masek než v letech minulých a
byla to velká škoda. Počasí bylo krásné. Myslím, že by bylo fajn,
kdybyste se k nám, pokud nám to vládní nařízení umožní, v příštím
roce přidali nebo poslali svoje děti v maskách a s nějakými nápady, jak
potěšit ty, kteří nás hostí a udělat si s námi srandu. Rozhodně vás
všechny uvítáme.
Týden na to 29.2. proběhl již 9. Sokolský ples. A to, že se k nám rádi
vracíte je nám velkou odměnou. Letošní ples byl vyprodaný. Děkujeme.
Připraven byl pro vás tentokrát v duhovém stylu a ani vy jste nezůstali
pozadu. A co bude příští rok? No…měl by být jubilejní….tak ho uděláme
maškarní. TĚŠTE SE !!! Plánován je na 27.2.2021.
Ředický atleťák se díky nepřízni koronavirové, tak té meteorologické
neuskutečnil, ale věříme, že jste nezaháleli a budete mít natrénováno i
bez něj.
6.9. se podařilo uskutečnit „Sportovní odpoledne pro všechny věkové
kategorie“ a skutečně jste se zapojili všichni. Povedl se rozjet zápas
volejbalu, florbalu, vybíjené. Zabojovali jak rodiče, tak jejich děti pěkně
pospolu. Skákací hrad byl v obležení nejmenších a ostatní, více či méně
sportovní disciplíny, také nezahálely. Vyhlášené soutěže ve skákání
v pytli nebo turnaj v čáře měli opět úspěch a potěšilo nás, že hlavně u
dospělých. Byla to krásná akce.
24.10.2020 byl plánován Ředický borec, ale opět nám nebylo přáno a
akce musela být díky nepříznivé situaci COVID-19 zrušena.
Sportovat jsme však nepřestali a jak často vidím v ředickém okolí, tak
jste sportovat nepřestali ani vy. Svůj volný čas věnujete procházkám se

svými blízkými nebo domácími mazlíčky, běháte přírodou s hudbou
v uších a chytrými hodinkami, které hlídají každý váš krok, nebo
protahujete svoje těla na cvičebních strojích u rybníka. Je vidět, že
v Ředicích se žije pohybem a to je dobrá zpráva.
Těšit se na vás v našich cvičebních hodinách a na našich akcích budeme
snad už brzy (třeba s příchodem jara).
Takže sportu ZDAR !!!
Tým TJ Sokol Horní Ředice

FK HORNÍ ŘEDICE

Stejně jako celou společnost, tak i náš fotbalový klub v letošním roce
negativně ovlivnila pandemie. Přesto naše spoluobčany seznámíme
s činností klubu.
Z počátku roku vše naznačovalo, že fotbalový rok bude běžným jako
v letech předcházejících. Všechna naše družstva, mládežnická mladší
přípravka do 9-ti let, starší přípravka do 11-ti let, spojené družstvo
starších žáků s TJ Sokolem Roveň, tak i obě družstva mužů, zahájila
zimní přípravu na jarní část svých mistrovských soutěží. Po odehrání
jediného mistrovského utkání A družstva z počátku března se takřka do
konce poloviny roku zastavila nejen činnost v našem klubu.
V té době pouze stojí za zmínku, že koncem května tehdejší vedení
klubového výboru svolalo Valnou hromadu, na které oznámilo, že na
vlastní žádost končí svou činnost. Zároveň byl zvolen nový výbor včetně
Revizní komise. Byly schváleny nové Stanovy klubu a změna názvu
v souladu s platnou státní legislativou, kdy klub nese v názvu z.s., tedy
zapsaný spolek.

Následně po tzv. době „temna“ došlo ke generační obměně A
družstva mužů. Do mužstva se podařilo zapracovat mladší hráče, kteří
mají více ředické „srdce“. Samozřejmě z počátku se nesehranost
projevovala na výsledcích, ale postupem času se ukazovalo, že to byla
ta správná volba, což bylo vidět na dobré partě, která při sobě držela i
v utkáních, kdy se tolik nedařilo. V případě B družstva, tak již několik let
je zde výborná parta starších zkušených hráčů s průběžným
doplňováním o mladší hráče.
Samostatnou kapitolou je pro nás mládež, která je pro nás světlou
budoucností. Víme, že si zaslouží speciální pozornost. Bylo započato s
podporou v oblasti materiálního vybavení, kdy byly zakoupeny nové
míče a tréninkové pomůcky a i v roce následujícím se chystáme do
mládeže investovat. Podařilo se zvýšit i její členskou základnu, čemuž
bezesporu napomohl i v září pořádaný nábor konaný za účasti takřka
120-ti dětí ze ZŠ z Horních Ředic a ZŠ a MŠ z Dolních Ředic. Škoda jen,
že v letošním roce činnost klubu a jeho dobrovolníků v průběhu první
poloviny října opětovně přerušila pandemie.
V nadcházejícím roce chceme pokračovat v započaté činnosti a dále
ve spolupráci s obcí přispět ke zvelebení zázemí fotbalového hřiště a
jeho okolí.
Závěrem roku všem děkujeme za podporu a přejeme mnoho zdraví
do roku následujícího.
Za FK HORNÍ ŘEDICE z.s.
členové Výkonného výboru a Revizní komise

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
DĚTI:
➢ 21. 12. 2019 se pár členů SDH s dětmi vydalo na vánoční sjezd
řeky Orlice.
➢ 25. 12. jsme si tradičně vyšlápli na kopec Hořánek.
➢ 18. 1. 2020 se uskutečnil hasičský ples. Veliké poděkování patří
všem sponzorům za věnování darů do tomboly, dále děkujeme
dětem z SDH a dívkám z Paprsku za pěkné vystoupení a našim
mužům z jednotky za zpestření večera.
➢ 1. 2. proběhlo plnění odznaků odborností v Ostřetíně, kde se
nám i dětem dostalo veliké pochvaly. Perfektní příprava se
vyplatila. Odznak odjelo plnit celkem 13 dětí, z toho 5x strojník
junior, 3x preventista junior a 5x preventista.
➢ 22. 2. proběhl v naší obci masopustní průvod, kterého se pár dětí
z SDH aktivně účastnilo.
➢ V první vlně Covid 19 děti tvořily obrázky na podporu všem
pomáhajícím a vyráběly i roušky.
➢ V září proběhl Memoriál Karla Oppy v Čeperce, kde mladší
družstvo vybojovalo 9. místo a starší družstvo 12. místo.
➢ Ve druhé vlně Covidové epidemie jsme se s dětmi zapojili do
tvorby putovních kamínků a dále do projektu Vánoční dárky pro
seniory a děti ze sociálně slabých rodin.
➢ Poslední činností v tomto roce byla tvorba novoročních přání.

DOSPĚLÍ:
➢ 31. 1. 2020 se členové SDH zúčastnili školení na motorové pilky.
➢ 22. 2. členové SDH zajistili hladký průběh masopustního
průvodu.
➢ 29. 2. a 7. 3. provedli členové jednotky v lese brigádu a zároveň
školení v podobě kácení stromů.
➢ Celoročně probíhaly brigády v hasičské zbrojnici.
➢ 9. 5. se uskutečnil sběr železného šrotu. Děkujeme všem za
věnování starého železa.
➢ 12. 6. se konalo námětové cvičení v Chotči v podobě plnění
cisterny a zdravovědy.
➢ 29. 6. jednotka pomáhala při povodních v naší obci a následně v
sousedních obcích, a to v Komárově, Horní a Dolní Rovni.
➢ 11. 7. v obci Telecí převzali členové SDH poděkování za pomoc
při první vlně Covid 19 od Hejtmana Pardubického kraje.
➢ 17. 10. proběhlo odčerpávání vody z výstavby nového hřiště na
Blance.
➢ Během pandemie probíhala pravidelná dezinfekce veřejných
míst v obci.
➢ Členové SDH se podíleli na třídění a rozvozu materiálu při první
vlně Covid 19 v nemocnici Chrudim a Pardubice.

SP O L E Č E N S K Á K R O N I K A
Narodili se:
Morávková Anna

269

Tomášková Nina

251

Kabrhel Marek

56

Malejovská Sofie

156

Lockerová Sofie

92

Sláma Samuel

380

Kasnarová Patricie

334

Skoumalová Marie

36

Vlk Damián

195

Přistěhovali se:

Bártová Kateřina

347

Böhm Tobiáš

105

Böhm Jindřich

105

Böhmová Beáta

105

Böhmová Karolina

105

Harapát Josef

98

Harapát Petr

98

Harapát Václav

98

Harapátová Radka

98

Harapátová Ráchel

98

Harapát Jan

98

Nováková Tereza

98

Horáková Anna

176

Horák Jiří

176

Horáková Magdalena

176

Hronský Dušan

376

Polednová Jana

67

Šťastný Martin

163

Martin Kraus

379

Pavel Knápek

10

Odstěhovali se:

Ondráček Stanislav

3

Voženílková Karla

42

Doležalová Růžena

101

Havránková Zita

110

Netušil Vilém

105

Jaroslav Hanousek

174

Eva Štěrbová

209

Spěvák Milan

255

Janák Jakub

365

Markovics Tomáš

246

Opustili nás:

Vopršal Vladislav

40

Vopršálová Alena

159

Říha Karel

233

Polednová Miloslava

218

Kučera Jaroslav

27

Kalanoš Ľudovít

245

Štěpánková Miloslava

16

Krpatová Marie

107

Kouba Petr

101

Slabý Miroslav

215

Baladová Jitka

81

Hanousková Božena

65

K 21. prosinci 2020 žije v naší obci 1036 obyvatel.

