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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět tu máme Vánoce, představu
ozdobeného
vánočního
stromku
ozářeného svíčkami či žárovičkami a pod
ním dárky pro své nejbližší. Vzduch bývá
prosycen vůní jehličí, cukroví a třeba
i tím tradičním smaženým kaprem.
Vánoce jsou svátky radosti, lásky
a přátelské pohody. Všem vám příchod
těchto tradičních znaků vánočních svátků
přeji, k tomu samozřejmě zdraví, štěstí
a splnění všeho, co si přejete. K tomuto
přání se připojují i ostatní zastupitelé
obce a pracovníci obecního úřadu.
Michal Kurka, starosta obce
Jednání zastupitelstva obce (ZO)
Na červencovém zasedání zastupitelé rozhodli o využití získané 50% dotace (110 tis. Kč) od Pardubického
kraje na výměnu střešní krytiny nad přístavkem základní školy, dále projednali podmínky výběrového řízení na
rekonstrukci dětského hřiště – „Sportovní infrastruktura a školní hřiště“, to samé ohledně úplné rekonstrukce
chodníků – „Zvýšení bezpečnosti I. etapa“ (II. etapa je hotová u ZŠ, III. bude Dašická ul. a dokončení k Chotči,
a příp. k Drahoši), schválilo nákup nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
(dotace od Ministerstva vnitra 450 tis. Kč, od Pardubického kraje 300 tis. Kč, z obecního rozpočtu 200 tis. Kč).
Zastupitelé po široké diskuzi se spolky, školami a občany schválili aktualizaci Programu rozvoje obce (dokládá
se k žádostem o dotace), dále schválili nový knihovní řád obecní knihovny.
Na říjnovém zasedání (mimochodem opět obvyklá účast všech sedmi zastupitelů, dvou ředitelek škol, dvou
účetní a čtyř občanů!) vzali zastupitelé na vědomí zprávu starosty o průběhu stavby odborné učebny v základní
škole (dotace od Ministerstva pro místní rozvoj 1 mil. Kč, vlastní zdroje 2,5 mil. Kč), potvrdili zadání akce
„chodníky I“ firmě Miros Pardubice (dotace ze Stát. fondu dopravní infrastruktury 4,6 mil. Kč, vlastní zdroje
1 mil. Kč), schválili zadání akce „školní hřiště“ firmě Instav Hlinsko (dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
3,5 mil. Kč, vlastní zdroje 1,5 mil Kč). Na tomto zasedání také zastupitelé schválili obvyklé a opakující se
smlouvy na věcná břemena související s individuální bytovou výstavbou a uložením sítí do obecních pozemků.
Byly schváleny mimořádné odměny zastupitelům a podání žádosti o dotaci na opravu povrchu a oplocení
umělého kurtu u hospody.
Na listopadovém zasedání zastupitelé potvrdili opakované výběrové řízení (administrativní chyba) a firmu

Instav na akci „Obnova sportovní infrastruktury - školní hřiště“, opět schválili věcná břemena a založení třetího
účtu obce – nutného pro příjem dotací.
Na všech zasedáních starosta podrobně informuje přítomné o probíhajících a plánovaných investicích – např.
přípravě stavby tělocvičny a učebny v ZŠ, kompletní modernizaci ZŠ s půdní vestavbou další odborné učebny,
dokončení stavby místní komunikace Na Drahách, projektu nového dopravního značení, plánu výstavby dalších
chodníků v obci, stavbě dálnice, změnách územního plánu, plánu úprav zahrady a kuchyně v MŠ, opravách
místních komunikací, údržbě potoka, rekonstrukci veřejného osvětlení a dalších akcích. Kdo chce vědět víc,
musí na veřejná zasedání přijít.
Informace obecního úřadu
Místní poplatky
Výše místního poplatku za odpady pro rok 2020 se nemění, činí 480 Kč na jednoho poplatníka. Poplatek může
být uhrazen buď najednou na celý rok do 26.2.2020, případně je možné jeho úhradu rozdělit do dvou splátek,
tj. na 1. pololetí do 26.2.2020 a na 2. pololetí do 29.6.2020. Samolepky, opravňující svozovou firmu k odvozu
popelnice, které poplatníci obdrželi v letošním roce, jsou platné až do konce února 2020.
Stejný zůstává pro rok 2020 i místní poplatek ze psů. Sazba činí 192 Kč za každého psa staršího tří měsíců.
Poplatek je splatný jednorázově do 30.3.2020.
Aktuální znění obecně závazných vyhlášek je zveřejněno na webových stránkách obce, případně připraveno
k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
Pronájem popelnic
Upozorňujeme občany, kteří mají prostřednictvím obce od firmy Marius Pedersen pronajaté popelnice, že
částky za pronájem budou v roce 2020 následující: za pronájem popelnice o velikosti 120 l poplatník zaplatí
145 Kč, pronájem popelnice o velikosti 240 l bude činit 214 Kč.
Všechny poplatky mohou být z technických důvodů vybírány nejdříve od 22.1.2020.
Upozorňujeme občany, že kancelář obecního úřadu bude od 20.12.2019 do 3.1.2020 uzavřena.
Odběr informací e-mailem
Obecní úřad důsledně informuje občany o všech akcích, které v obci probíhají, i o různých omezeních, která se
občanů dotýkají (např. uzavírky vody, elektřiny). Informace mohou občané získat z plakátů rozmístěných po
obci, z hlášení rozhlasu a z webových stránek. Každý z občanů má také možnost se na stránkách obce
www.dolniredice.cz přihlásit k odběru informací e-mailem.
Přestože jsme postup přihlášení již zveřejňovali, stále se dozvídáme, že „někdo“ neví jak se přihlásit. Přinášíme
tedy postup přihlášení znovu: na úvodní stránce webových stránek obce v pravém sloupci do okénka
„Informace emailem“ napište svůj e-mail, opište ověřovací kód a stiskněte tlačítko odeslat, na obrazovce
se objeví text nadepsaný „Souhlasím se zasíláním novinek emailem z webu https://www.dolniredice.cz/,
který spravuje Obec Dolní Ředice“, pod tímto textem je nutné kliknout na zelené tlačítko „Uděluji
souhlas se zpracováním osobních údajů“ (tj. se svou e-mailovou adresou), na obrazovce se objeví text
„Vaše registrace byla úspěšně odeslána“ a ihned je Vám odeslán e-mail, kde jste vyzváni k úplnému
dokončení registrace. Kliknutím na příslušný odkaz uvedený v e-mailu jste zaregistrováni k odběru
novinek.
Od této chvíle vám již žádná aktuální informace neunikne 

CHODNÍKY - DŮLEŽITÁ INFORMACE !!!!
Od prosince 2019 do max. srpna 2020 bude probíhat postupně po úsecích (kvůli minimalizaci záboru chodníku
a s tím spojené komplikaci pro chodce) rekonstrukce chodníku a modernizace zastávek. V chodníku budou
osazeny bezpečnostní prvky pro hendikepované občany. Firma Miros a pověřený pracovník obce p. Blažek Vás
budou s předstihem informovat o krátkodobých uzavírkách vjezdů k Vašim domům a dalších technických
záležitostech.
POUČTE, PROSÍM, DĚTI O BEZPEČNÉM POHYBU V MÍSTĚ STAVBY. POZOR NA
PROJÍŽDĚJÍCÍ VOZIDLA STAVBY DÁLNICE. NOSTE REFLEXNÍ PRVKY A BLIKÁTKA!!!
ŘIDIČI, ZVYŠTE POZORNOST A OHLEDUPLNOST!!!

Možnosti likvidace odpadů
směsný komunální odpad
- odpad vniklý při běžném chodu domácností zbylý po vytřídění tříděných složek odpadu
- popelnice 120 l nebo 240 l má poplatník buď vlastní, nebo si je může pronajmout od svozové firmy
(informace v kanceláři OÚ)
- popelnice jsou odváženy 1x za 14 dní, vždy v pátek v lichém týdnu
sklo
- v obci jsou umístěny zelené kontejnery na sklo barevné (stanoviště v ulicích Malá strana – u domu č.p. 143,
Holická – vedle OÚ, U Školky – vedle samoobsluhy, Pardubická – u domu č.p. 220) a bílé kontejnery na sklo
čiré (stanoviště v ulicích U Školky, Pardubická)
- sklo tabulové odvážejte na sběrný dvůr
plasty
- v obci jsou umístěny žluté kontejnery na plasty (v ulicích Malá strana, Holická, U Školky, Pardubická)
- lze využít pytlový svoz v termínech dle obecního kalendáře (pytle žluté, příp. je možno i pytle oranžové)
- dbejte na to, aby pytle byly zavázané (nezavázaný pytel zdržuje pracovníky při svozu, a při větru je odpad
z nezavázaného pytle rozfoukán po obci) a naplněné alespoň do 2/3 (poloprázdný pytel zbytečně zvyšuje
náklady obce na odpadové hospodářství), PET lahve mačkejte
- plasty lze odvážet i na sběrný dvůr
papír
- v obci jsou rozmístěny modré kontejnery na papír (v ulicích Malá strana, Holická, U Školky, Pardubická)
- můžete využít i pytlový svoz (pytle modré), dbejte na to, aby pytle byly zavázané a naplněné
- papír lze odvážet i na sběrný dvůr
- 2x ročně je vyhlášen sběr papíru v základní škole
tetrapaky
- krabice od džusů, mléka, vína (vždy zmáčknout)
- termíny pytlového svozu jsou stanoveny v obecním kalendáři (pytle oranžové), dbejte na to, aby pytle byly
zavázané a naplněné
kovový odpad – NOVĚ!!!
- v obci jsou nově rozmístěny šedé kontejnery na plechovky a drobný kovový odpad z domácností (stanoviště
v ulicích Malá strana, Holická, U Školky)
- kovový odpad lze odvážet na sběrný dvůr
- na jaře provádí sběr železa TJ Sokol

jedlé oleje a tuky
- obyvatelé mohou použitý kuchyňský olej slitý v PET lahvích odevzdávat do sběrných nádob umístěných na
sběrném dvoře
bioodpad
- bioodpad, který shnije (tráva, piliny apod.) mohou občané stále ukládat do silážní jámy v areálu bývalého JZD
(je označena)
- větve lze ukládat na skládku u starého kravína v areálu bývalého JZD
- dbejte na to, kam který bioodpad ukládáte, stále nacházíme větve v trávě a naopak odpad ze zahrad naházený
na větvích, následné třídění tohoto odpadu zaměstnanci obce zbytečně zvyšuje náklady obce na odpadové
hospodářství, ze kterých se počítá poplatek pro občana.
dřevo
- dřevo a nábytek (skříně) lze odvážet na sběrný dvůr
elektroodpad
- velké spotřebiče (televize, ledničky, mikrovlnky …) lze odvážet na sběrný dvůr
- malé spotřebiče (žehličky, fény, vrtačky …) lze ukládat do kontejneru umístěného u obecního úřadu, případně
je odvážet na sběrný dvůr
objemný odpad
- domovní odpad, který se nevejde do popelnice
- lze ho ukládat na sběrný dvůr
nebezpečný odpad
- barvy, chemikálie … lze ukládat na sběrný dvůr
pneumatiky
- pneumatiky z osobních aut lze za poplatek 30 Kč/ks ukládat na sběrném dvoře, pneumatiky z nákladních aut
a traktorů odevzdat na sběrném dvoře nelze (při nákupu nových pneu jednejte s prodejcem o zpětném odběru
starých)
oděvy a obuv
- u obecního úřadu a u samoobsluhy jsou umístěny kontejnery
Na sběrných místech v obci se rozmáhá neukládání odpadu do sběrných nádob, ale jen pokládání odpadu vedle
kontejnerů. Stejně tak se objevuje vhazování domovního odpadu do nádob určených pro tříděný odpad. Tento
odpad musí zaměstnanci obce následně třídit a ukládat tam, kam patří. Tímto apelujeme na občany, aby odpad
správně třídili sami. Také na sběrný dvůr je lépe vozit odpad vytříděný, aby se urychlilo jeho uskladňování do
určených nádob. Třídění odpadu až na sběrném dvoře zdržuje další občany.
Sběrný dvůr bude v roce 2020 otevřen většinou v sobotu „po popelnicích“ nově v době od 8 do 11 hodin,
případně v náhradním termínu dle obecního kalendáře v době od 15 do 18 hodin. Pokud potřebujete jakékoliv
informace ohledně nakládání s odpady, volejte vedoucí pracovníky sběrného dvora Pavla Šolína (732 440 795)
nebo Petra Blažka (734 819 804).
Víte, že …
- od září chodí do kroužku mladých hasičů 15 dětí? Celý rok se pravidelně schází a trénují na závody.
V letošním roce se děti zúčastnily plnění odborné přípravy, sedmi závodů a akce 72 hodin úklidu obce. Na
podzim byly v lanovém parku Na Větvi a na dvoudenním soustředění v hájovně v Hradci Králové. V prosinci
pravidelně jezdí do kina a před Štědrým dnem děti čeká vánoční kroužek spojený s přespáním v klubovně.

- myslivecký kroužek dětí aktivně přitahuje svou činností k přírodě již 20 dětí? Například na Štědrý den půjdou
děti krmit do lesa zvířata a na jaro připravují tematický výlet na Rychnovsko.
- každou středu hraje stolní tenis
v herně nad hospodou 20 dětí?
Zajímavostí
je
polovina
dívek.
Začátečníci a mladší děti chodí trénovat
v době od 16.30 do 17.30, starší po
nich. Děkujeme výboru TJ Sokol za
podporu oddílu a koupi nového
tréninkového robota. V neděli 22.12. se
bude od 15 hodin konat pro děti turnaj.
Turnaj pro dospělé bude v 21.12.
- obec vyjednala se správcem potoka – Povodím
Labe – částečné čištění koryta? V místech
největších nánosů Povodí Labe provedlo údržbu.
Vedení obce bude požadovat pokračování čištění,
abychom minimalizovali rizika povodní.
- obec jedná s Jednotou o úpravě veřejného
prostranství před samoobsluhou? Obec je
ochotna tyto pozemky Jednoty za její spoluúčasti
upravit a zajistit bezbariérový vstup do obchodu.
- ve fasádě školy si udělal 4 hnízda strakapoud?
To největší vpravo ale již loni zabrala poštolka
s celou rodinou.
- starosta se pravidelně účastní jednání o stavbě dálnice
D35? Řeší se zde minimalizace dopadu na občany např.
projíždějícími kamiony, znečištění a poškození silnice
i kanálů atd. VŠICHNI DBEJTE NA CHODNÍCÍCH
A SILNICI
ZVÝŠENÉ
OPATRNOSTI!!!
POUŽÍVEJTE REFLEXNÍ PRVKY!!! Od poloviny
prosince do poloviny ledna bude doprava materiálu na
D35 omezena.
- probíhají postupné úpravy na zahradě
mateřské školy? Kácely se uschlé, kůrovcem
napadené stromy, sází se náhradní zeleň,
instalují přírodní prvky – záhonky atd., bude
zhotoven nový plot, byla opravena zděná část
plotu s HUPem u branky do MŠ. V mateřské
škole dále obec připravuje modernizaci
kuchyně, nátěr fasády, stavbu bezbariérového
WC pro použití při pohybu dětí po zahradě
a další zatraktivnění zahrady.

- velký kus práce činnosti obce je vidět
v základní škole? Byly staticky zajištěny
stropy v přízemí, opraveny dlažby v chodbách,
provedeny úpravy zahrady pro umístění nové
dvougaráže a parkování zaměstnanců školy,
rekonstruována střecha nad přístavkem.
Především ale byla předána škole nová
odborná učebna na dvoře. Zvýší kvalitu
odborného vzdělávání a může být odpoledne
využita pro příjemný pobyt dětí ve družině.
Původní stavbu dílen bourali pracovníci obce.
- o první adventní neděli u obecního úřadu hrál
žesťový kvintet Mrákotinka a rozsvěcel se vánoční
strom u základní školy? Zněly vánoční koledy, čaj
a „ředické slzy“ příjemně voněly a hřály, perník
dětem chutnal. Příjemnému sousedskému setkání
přálo i počasí.
-

- krásný byl také vánoční koncert v sále obecního
hostince? Přivítali jsme u nás pardubickou folk-folklórní
skupinu TRDLO. Báječný kulturní zážitek mělo však
pouze 45 návštěvníků koncertu. Většina z nich si po
koncertě i chvíli poseděla, popovídala si, pochutnala na
vánočním cukroví a horkém nápoji. Kde ale byli další
občané? Bylo pondělí, někdo byl možná ještě v 18 hodin
v práci. Ale jistě ne všichni. Měli bychom si uvědomit, že
Vánoce nejsou jen o shonu, úklidu a dárcích. Po koncertě
jsme občas slyšeli alibistické „já jsem nevěděl“. Ale
o tom, jak jsou občané informováni o obecních akcích,
píšeme na jiném místě tohoto zpravodaje, a kromě toho
leták se soupisem všech vánočních akcí byl doručen do každé domácnosti. My, co jsme na koncertě byli,
můžeme jen říci: „Vaše chyba, že jste nepřišli.“
-

- se vyvedl i zájezd do Rožnova pod Radhoštěm? Ve Valašské dědině
vytvářely atmosféru lidových vánoc oživené expozice. V areálu
Dřevěného městečka probíhal vánoční jarmark, kde byly v nabídce
dárky z dílen lidových řemeslníků. Městečko obcházely čertovské
družiny. V kostele sv. Anny mohli zájemci navštívit adventní koncert
„Veselme se všickni nyní“ skupiny Devětsil ze Štramberku nebo si
poslechnout hudbu starých mistrů v podání Komorních žesťů
z Valašského Meziříčí. V Janíkově stodole zase probíhal vánoční
program souboru Kelčovan z Čadce. Počasí tento den přálo a domů
všichni odjížděli spokojení.

TJ Sokol
Vážení členové a příznivci TJ Sokol,
máme za sebou rok 2019, který se nesl v duchu oslav 50. výročí od založení naší jednoty. Rok, ve kterém jsme
kromě našich tradičních aktivit (pravidelná cvičení pro všechny věkové skupiny, oddíl florbalu, stolního tenisu,
nohejbalu, posilování a ledního hokeje) a akcí (např. ples, masopustní průvod, memoriál Karla Poura, dětský
den, letní dětský tábor, cyklozávody, pohádkový les nebo čertovské dovádění, ...) zorganizovali také jednu
mimořádnou akci - oslavy 50 let TJ Sokol Dolní Ředice.
Tuto
akci
jsme
začali
připravovat
s
více
než
půlročním předstihem s tím, že
jsme při oslavách chtěli
prezentovat
jak
historii
jednoty,
tak
i současnou
širokou činnost. V podzimních
měsících roku 2018 tedy začala
vznikat
koncepce
oslav,
probíhala příprava a následně
i
nácviky
jednotlivých
vystoupení, přičemž nejednou
jsme si říkali, zda jsme to
s plány a šíří zamýšleného
programu nepřehnali. Ale
touha předvést co nejvíc z naší
činnosti a vzdát tím hold všem našim předchůdcům pro nás byla dostatečnou motivací. Díky nevídanému
zapojení mnoha lidí se nám podařilo všechny naše plány zrealizovat a nabídnout tak návštěvníkům pestrý
program, který v sobě zahrnoval ukázky cvičení a sportů, výstavu fotografií a předmětů spojených s činností,
florbalový turnaj, táborák v prostředí táborové základny s hudebním doprovodem a samozřejmě bohaté
občerstvení. I díky ideálnímu počasí byla atmosféra oslav naprosto výjimečná. Tou největší odměnou pro nás
organizátory pak byly nadšené reakce návštěvníků z řad rodičů, veřejnosti i hostů.
I když je to už více než půl roku, stále je v nás ta nálada radosti a pospolitosti. A jak pozorujeme na
návštěvnosti podzimních akcí i při výběru členských známek, Vaše podpora odchodem z oslav neskončila
(k dnešnímu dni máme aktivních a přispívajících 652 členů). Za to vše Vám patří velký dík!
Výbor TJ Sokol
Akce TJ Sokol na prosinec 2019 až březen 2020:
- Sobota 21.12. turnaj ve stolním tenisu pro hráče od 15 let (info: M. Kurka - 603806893)
- Neděle 22.12. turnaj ve stolním tenisu pro děti do 15 let (info: M. Kurka - 603806893)
- Pátek 27.12. zájezd na bruslení do Třebechovic, 9:15 odjezd od samoobsluhy
- Neděle 26.1. zvaní na sokolský ples
- Pátek 31.1. sokolský ples
- Sobota 15.2. masopust
- Pátek 28.2. plavání s TJ, odjezd 16:45 od samoobsluhy
- Pátek 13.3. výroční schůze TJ Sokol
- Pátek 20.3. plavání s TJ, odjezd 16:45 od samoobsluhy
Dolnoředický zpravodaj vychází 17.12.2019

DOLNÍ ŘEDICE – TLAKOVÁ KANALIZACE
Obec Dolní Ředice
Holická 210
533 75 Dolní Ředice
Tel.: 466 681 987
e-mail: obec@dolniredice.cz
www.dolniredice.cz
Vážení občané, jak jste již byli seznámeni,
obec Dolní Ředice připravuje aktualizaci projektové dokumentace na splaškovou tlakovou kanalizaci
s napojením na kanalizační systém do čistírny odpadních vod v Holicích.
Do schránek jste před časem obdrželi informaci o veřejné schůzi, která proběhla 23. září v sále obecního
hostince U Desatera. Na schůzi seznámil projektant přítomné se záměrem tlakové kanalizace a zároveň byly
přítomným rozdány situace konkrétního řešení připojení jejich nemovitostí. Ostatní obdrželi situaci do
schránky, případně dopisem.
Do 30.10.2019 mohli občané vznášet připomínky k umístění čerpací šachty, požádat o konzultaci, případně si
domluvit schůzku s projektantem. Občané byli na schůzi informováni (případně letákem nebo dopisem do
schránek), že pokud se do výše uvedeného data nevyjádří, budeme mít za to, že s navrženým řešením souhlasí.
Do konce října reagovala zhruba polovina vlastníků nemovitostí, většinou s žádostí o změnu umístění čerpací
šachty. Druhá polovina vlastníků prozatím nereagovala nijak.
V souvislosti s nakládáním s odpady je napojení na kanalizaci pro majitele nemovitostí zásadní rozhodnutí.
Posunuli jsme tedy termín pro připomínky do konce ledna 2020.
Od února 2020 budou postupně připravovány smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen.

Postupujte prosím podle následujících kroků:
-Majitelé nemovitostí, kteří situaci odevzdali, vyžádali si změnu v situaci, nechali si vypracovat novou situaci,
nebo si vyžádali osobní schůzku, jsou již v řešení a bude pro ně připravena aktualizace – budou kontaktováni.
-Majitelé nemovitostí, kteří vyžadují změnu v situaci, nebo vyžadují osobní schůzku - kontaktujte projektanta.
-Majitelé nemovitostí, kteří neobdrželi situaci, nebo ji chtějí odevzdat, případně chtějí o akci informovat kontaktujte zástupce obce.

Kontakty:
-Zástupce obce: Ing. Tomáš Košťál, místostarosta
tel.: 724 928 389, e-mail: pansafek@seznam.cz.
-Projektant: RECPROJEKT s.r.o. Pardubice, Ing. Jan Falta
tel.: 776 709 092,e-mail: info@recprojekt.cz.

Prosíme všechny, kteří dosud nijak nereagovali, vyjádřete se co nejdříve. Budeme mít za
to, že majitelé nemovitostí, kteří se neozvou do 31.1.2020, s navrženým řešením
automaticky SOUHLASÍ.

