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ZÁPIS Z DISKUSNÍ SKUPINY 

Místo: Obecní úřad Dolní Ředice, Holická 210, 533 75 Dolní Ředice 

Datum: 31. 1. 2013 v 17:00 h 

Akce: Kvalitativní výzkum pro Integrovanou strategii rozvoje území MAS Holicko, o.p.s. na nové dotační 

období 2014 – 2020 

 

Počet zúčastněných osob: 6 (viz. prezenční listina) 

 

Délka trvání: 17:00 h – 18:15 h 

 

1. Máte zájem zlepšit nebo něco vybudovat v oblasti občanské vybavenosti? 

 V obci není k dispozici žádný lékař. Lidé v obci těžce nesou to, že v Holicích byla zrušena 

lékařská pohotovost, dříve fungovala alespoň do 4 hodin odpoledne. Také těžce nesli to, že 

s pohotovostí nejezdí lékař, ale pouze vyškolená sestra. Jinak nemocnice v Pardubicích je 

dostupná. 

 Sociální služby jsou dostačující. Působí zde charita a Holická pečovatelská služba. Kdo 

potřebuje tyto služby využívat, objedná si je. O domově důchodců jsme kdysi jako obec 

uvažovali, ale zjistili jsme, že lidé by tento dům nevyužívali. V současné době jsou podporováni 

lidé, kteří domov důchodců opravdu potřebují, ne ti kteří jsou soběstační. Občané z obce 

využívají peč. službu z Horního Jelení nebo z Holic. 

 Pošta se nachází v budově OÚ a bude do budoucna zachována, protože je spádová i pro Horní 

Ředice. Pokrytí internetem je dostačující. 

 V obci se nachází prodejna s potravinami. Dostupnost jinam není problém. 

 Nabídka kvalitního bydlení v obci je velká, v novém územním plánu bude schváleno zvětšení 

obce až o 1/3 své původní velikosti, tedy až 100 parcel ve výhledu 10 let. Je obrovský zájem o 

novou výstavbu v obci. 

 Kapacita mateřské školy v současné době dostačující. Většinou musí obec tři až 4 děti 

odmítnout, ale jinak to vychází. 

 Volnočasové aktivity v obci celkem na dobré úrovni. „Snem všech asi 120 Ředických dětí je 

tělocvična pro děti“, nyní využívají malou tělocvičnu, kam chodí cvičit až 100 osob denně. Mimo 

jiné by obec uvítala hřiště na pétanque a volejbal. 

 Obec odkoupila starou Sokolovnu, je to pro ně nyní priorita č. 1. - Rekonstrukce sálu 

s hospodou za účelem vybudování centra pro kulturně společenské využití. Mimo jiné by byl 

v obci zájem vybudovat centrum pro mladé – klubovna (péče o mladistvé, podpora 

volnočasových aktivit). 

 Dovybavení SDH – jednotek zřizovaných obcemi – technickým vybavením, ochrannými 

prostředky na dovybavení hasičské jednotky, auta a cisterny, „kalovka“ (konkrétní projekt: 

http://www.holicko.cz/


Zvýšení bezpečnosti základním vybavením ochrannými pomůckami) – jedinou možnost měli 

dosud od kraje 

 Bezpečnost v obci - největším problémem je průjezdní průtah obcí, řešením by byly 

zpomalovací semafory (jeden vyjde finančně na 150.000,- Kč). Nejnebezpečnější místo je u 

základní školy.  

 Bezbariérovost obce by bylo vhodné řešit, je do budoucna zájem o výtah pro zdravotně 

postižené na OÚ. Bezbariérová by měla být v budoucnu i škola. 

 

2. Máte zájem zlepšit nebo nějak podpořit dosavadní vzdělávání a pracovní příležitosti? 

 Byl by zájem o počítačovou gramotnost pro seniory (možnost výuky v místní škole, kde je 

počítačová učebna). 

 SDH v obci bude mít vlastní školící středisko, kde budou proškolovat i ostatní sdružení 

(jednotky)  z okolních obcí. 

  Kurz pro občany v rámci prevence s názvem „Požární prevence a ochrana obyvatelstva“, také 

ve školícím středisku budou probíhat další zájmová školení občanů. Mimo jiné by byly vhodné 

vzdělávací aktivity pro mladistvé (podpora volnočasových aktivit pro mládež např. „Hry bez 

hranic“). 

 

3. Chtěli byste něco zlepšit nebo vybudovat v oblasti dopravní a technické infrastruktury? 

 Místní komunikace - v obci byly do poslední chvíle prašné cesty, postupně obec cesty dodělává, 

ale nyní chybí v obci kanalizace, proto definitivní úprava místních komunikací připadá v úvahu 

až po této úpravě. K domům vedou mnohdy pouze obyčejné cesty. 

 Chodníky jsou na území obce ze 2/3 nové, ale ve spodní části obce nejsou vybudované. 

Problémem jsou mostky, které vedou v obci na pole atd., nemají potřebnou nosnost. 

 Dopravní dostupnost je velmi dobrá (autobusové spojení každých 30 min.). Obec leží na hlavní 

autobusové lince Pardubice – Holice – Horní Jelení. 

 Bylo by vhodné doplnit veřejné osvětlení v návaznosti na sousední obec Choteč v návaznosti 

na cyklostezku. Bylo by dobré cyklostezku nasvítit v délce cca 300 m. 

 Přetížení dopravních komunikací bylo řešeno nosností max. do 3,5 t. 

 V obci mají dva měřiče rychlosti – dostačující. 

 Problém v obci s vybudováním kanalizace, obec není schopna tak velkou částku zafinancovat 

(Horní Ředice jí mají hotovou, ale Dolní ne). Celkové náklady projektu jsou 80.000.000,- Kč, 

přičemž by měla obec možnost získat až 60 % z EU, ale i tak zbývajících 30.000.000,- Kč je pro 

obec neúnosné. Jinak obec dlouhodobě pracuje na jejím vybudování strategickými záměry. 

 Plynofikaci a vodovod v obci mají. 

 Úprava veřejných prostranství - obec získala v nedávné době dotaci na výsadbu veřejné zeleně 

podél komunikací (dotace činí 90 % z 2.400.000,- Kč na stromořadí podél silnic a biocentrum). 

Projekt je v souladu s územním plánem. Bylo by vhodné doplnění komunální techniky na 

údržbu této zeleně, konkrétně např. na zalévání. Mimo jiné by mohl být zájem vysázet obecní 

sad a ovoce zpracovávat např. v moštárně nebo palírně. 

 



4. Máte zájem zlepšit nebo vybudovat něco v oblasti podpory cestovního ruchu? 

 Cyklotrasy jsou na území obce hustě propojené, ale bylo třeba zpevnit některé cesty, po nichž 

vedou.  Cyklostezky vedoucí po silnici jsou bezproblémové. Byla vymyšlena cyklostezka – 

spojnice Ředice a Chvojenec a tak byla tak nesjízdná, že musela být zrušena (byla travnatá a 

blátivá). V Ředicích není žádná památka, jedná se spíše o rovinnou průjezdní turistiku (v okolí 

je Kunětická Hora nebo autokemp Hluboký). 

 V rámci Holicka je dobré značení včetně map. V budoucnu zájem, kdyby se podařila 

rekonstrukce sálu hospody, tak u ní umístit infopanel a stojánek na letáčky. 

 O rozhlednu zájem v obci není. 

 

5. Chtěli byste zlepšit něco v oblasti životního prostředí? 

 V obci došlo ke zlepšení ovzduší díky zavedení plynofikace v obci (většina obyvatel využívá 

plynové topení). Ale díky dnešním cenám za plyn se lidé vrací k topení tuhými palivy. Je to 

problém doby. 

 V současné době není problém s hlučností, ale dá se předpokládat v budoucnu, kdy na kraji 

obce mezi Chotečí a Dolními Ředicemi by měla vést nová rychlostní komunikace R35 – 

čtyřproudá dálnice. 

 Čistota v obci je udržována na dobré úrovni, občané jsou zvyklí třídit odpad. V obci mají sběrný 

dvůr – obyvatelé třídí odpad. Zájem o vybudování společné „Kompostárny“ pro obec – 

nakládání se zeleným odpadem. 

 Problémem je rozliv místního potoka, byla by třeba realizovat protipovodňová opatření na 

potoce (vytváří protipovodňové studie díky dotacím), zájem zvýšit můstky – bohužel však tento 

potok má na starosti Povodí Labe, které jej udržuje minimálně. Obec bude mít v brzké době 

hlásiče a sirény, které budou upozorňovat na přívaly vody. Revitalizace toku je pro obec 

z finančních důvodů nereálná. 

 Zateplení veřejných budov a využití obnovitelných zdrojů – obec má školku zateplenou, o škole 

jednají na státním fondu životního prostředí. Všechny veřejné budovy mají vytápění na plyn. 

 

6. Myslíte si, že je třeba v novém dotačním období podporovat zemědělce a drobné podnikatele? O 

jakou podporu byste měli zájem? 

 Podporu mikropodnikatelů by bylo vhodné do budoucna zachovat, jelikož v obci jich několik 

existuje (drobní zemědělci, truhlář, natěrač aj.) 

 Problém je v tom, že podnikatelům se příliš do dotací nechce, mají obavy nebo nevědí o 

možnostech využití dotací. 

 

7. Máte jiné návrhy, popřípadě záměry, které tu během společné diskuze ještě nezazněly? 

 Volnočasové aktivity pro mladé – zábavní centra pro spolkové aktivity. Ovšem je problém 

udržovat tyto prostory neustále pod dohledem (např. Hry bez hranic pro obyvatelé obcí). 



 Problém mladých lidí je v jejich morálce, chtějí být do všeho zapojeni, ale nemají dostatečnou 

odpovědnost pravidelně docházet do kroužky (Sokolové, nohejbal, SDH aj., co v obci funguje) 

 Problém „Péče o mladistvé“, „Podpora pro mládež“, „Měkké programy“ (do budoucna je 

v Projektu rekonstrukce Sokolovny zahrnuta klubovna, ale je problém to udržet v pořádku, 

nezničené) 

 Potřeby SDH zahrnuty výše. 

 


