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Je tu snížek, také mráz,
pěkné zimy nastal čas,
v přírodě se bělost svítí,
vše je čisté, jen se třpytí.
V zimě trochu dovádíme,
na vesnické zábavě,
tam i spory vyřešíme
a jsme zase v pohodě.
A my všichni v této zimě,
si tak trochu hřešíme,
odpočinem, zlenošíme,
na jaro se těšíme.

Vážení spoluobčané,
Již jen několik dní zbývá do konce letošního roku, který nám přinesl
nejen nového prezidenta, předčasný konec jedné vlády, ale také
možná nadělí vládu novou. Budeme si přát, aby předvolební sliby
vítězných stran nebyly v příštím roce zapomenuty a atmosféra ve
společnosti se alespoň trochu zlepšila. Nemalou měrou k tomu
můžeme přispět sami, stačí jen změnit své chování a jednání a
vzpomenout si, co znamenají slova jako POKORA, ÚCTA,
OHLEDUPLNOST, SOLIDARITA, POROZUMĚNÍ, POMOC (třeba
i sousedská). Blížící se vánoční svátky a nový rok nám dávají šanci
přijmout předsevzetí uvést tato slova do denního života každého
z nás. Stačí jen chtít…a vězme, až se na Štědrý večer setmí a vyjde
hvězda, že vyšla nám VŠEM.
Krásné Vánoce a vše dobré v roce 2014.
Ing. Jiří Kosel
starosta obce

Prosinec
Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v
roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným dnem v týdnu jako září.
21. prosince nebo 22. prosince je zimní slunovrat. Slunce stojí nad obratníkem
Kozoroha. V tento den je na severní polokouli nejkratší den v roce. Noc je
nejdelší.
V římském kalendáři byl prosinec desátým měsícem (proto se jmenuje v
jiných jazycích december, podle decem = deset). V roce 153 př. n. l. byly
přidány ještě další dva měsíce.
V církevním kalendáři, podle toho, na který den připadá Štědrý den, začíná
poslední neděli v listopadu nebo první neděli prosince advent.
Pokud je 29., 30. nebo 31. prosince pondělí, budou připočítány tyto dny k
prvnímu týdnu příštího roku. V takovém případě končí poslední týden v roce
společně s poslední nedělí v prosinci. Takový rok má vždy 52 kalendářních
týdnů.
Název prosinec pravděpodobně pochází od slova „prosiněti“ (problesknout),
což značí, že se jedná o měsíc, kdy slunce už jen občas prosvitne (probleskne)
mezi mraky. Může ale být odvozen též od slova siný (modravý, šedivý), či od
slova prase, jelikož tento měsíc je obvyklým časem zabijaček. Další možností
původu je odvození od slova "prosit" v souvislosti s vánočním koledováním.
1935 – Dr. Edvard Beneš byl zvolen druhým Československým prezidentem.
2011 - Pohřeb Václava Havla (Praha).
1612 – Galileo Galilei se stal prvním, kdo pozoroval planetu Neptun, ačkoliv ji
považoval za hvězdu.
1992 – Ve 24.00 zaniklo Československo (ČSFR), rozdělilo se na Českou republiku a
Slovenskou republiku

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 16.10.2013

Rada obce se seznámila:
a) s hospodařením obce leden - září.
b) se stavem prací na stavbách: bezbariérového chodníku (Potos Holice) a výměny sloupů VO.
c) s nabídkou odkupu pozemku 17/18 o výměře 560m2.
d) s termínem mimořádné valné hromady společnosti VAK, a.s.
Pardubice.
Rada obce projednala:
a) žádost o dotaci podanou na Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR
týkající se úpravy prostoru tréninkového hřiště u Ředického
rybníku.
b) žádost k Ministerstvu místního rozvoje na opravu poškozené
veřejné dešťové kanalizace zapříčiněné letošní povodní.
c) zahájení kolaudace Sběrného dvoru.
Rada obce schválila:
a) navýšení finančních prostředků pro ZŠ z důvodu modernizace
školní výdejny jídel (myčka nádobí včetně příslušenství) ve výši
66 000,- Kč.

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 27.11.2013
Rada obce schválila:
a) přijetí dotace z OP životní prostředí ze SFŽP ČR, týkající se
projektu „Snížení prašnosti z plošných zdrojů“ - jedná se o
příspěvek na zakoupení zametacího stroje Karcher v částce
1 361 250,- Kč.
b) podání čtyř žádostí o granty vyhlášené Pardubickým krajem
- Odborem školství a kultury.

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 4.12.2013
Rada obce se seznámila:
a) s ukončením akcí: bezbariérový chodník a výměna sloupů VO.
b) s průběhem jednání o odstranění závad na Sběrném dvoře za účasti
dodavatele (fi Strabag), předsedy DSOH Holicko (L. Effenberk) a
stavebního dozoru a následnou dohodou o opravě střechy původní
zděné budovy.
- ostatní závady doposud nebyly odstraněny
c) s provedenou úpravou Hlubockého potoka firmou Kubiko, s.r.o. ze
Zlínska. Investorem stavby byly Lesy ČR.
d) s opravou hojně používaného mostu na účelové komunikaci přes
Hlubocký potok k Ředickému rybníku, po několik desetiletí však
značně zanedbaného, který po pozemkových úpravách připadl obci.
Rada obce projednala:
a) výpověď pojišťovně Kooperativa - týká se pojištění veškerého
obecního majetku.
b) možnost výhodného nákupu úsporných svítidel od fi Artechnic Schréder, a.s. za účelem osvětlení cesty k fotbalovému hřišti.
c) možnosti rekonstrukce a rozšíření vybavení školní zahrady.

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané
ve dnech 25. A 26. října 2013
Počet osob zapsaných ve volebním seznamu 799 voličů.
Platných hlasů bylo celkem 517 což činí 64,7 %-ní účast při volbách.
Nejvíce obdržela kandidátní listina ANO 2011 s celkovým počtem 134
hlasů, dále ČSSD - 101 hlasů, TOP 09 - 65 hlasů, Úsvit přímé
demokracie Tomia Okamury - 58 hlasů, KSČM - 51 hlasů.
Ostatní strany měly méně jak 50 hlasů.

Stručné ohlédnutí za uplynulým rokem
Naše vesnice doznala v roce 2013 opět několika významných
změn.Osazení 45 svítidel veřejného osvětlení od Dolních Ředic až
k prodejně Potos nahradilo osvětlení sloužící téměř půl století.
Na řadě místech přestaly původní stožáry překážet v chodnících,
intenzita osvětlených komunikací nyní splňuje nejpřísnější normy a
především v podvečerním čase se výrazně zvýšila bezpečnost všech
účastníků silničního provozu.
Na tuto akci za 1 028 000,- Kč využila obec dotaci z MMR ve výši
600 000,- Kč za ocenění „Modrou stuhou“ v Soutěži vesnice roku 2012.
Dokončen byl rovněž chodník od prodejny Potos k hranici s městem
Holice, takže během 3 let můžeme podél komunikace III.- 29817
využívat bezbariérového chodníku.
Letošní realizace díla stála 2 637 725,- Kč, 1 708 215,- Kč nám přispěl
státní fond dopravní infrastruktury. Zbytek byl čerpán z obecního
rozpočtu.
Po značných investicích do vybudované infrastruktury v lokalitě nové
zástavby (U náhonu a Kocour) se tak i zástavba původní dočkala
odpovídajícího stavu.
K ještě vyšší čistotě a bezprašnosti našich komunikací by měl v příštím
roce přispět zametací vůz Karcher, na který nám státní fond ŽP přispěl
částkou 1 361 250,- Kč.
Během roku nebyla opomenuta ani údržba mnohých obecních zařízení.
O prázdninách se provedl nátěr střechy základní školy, pracovníci
obce opatřili nátěrem kovová zábradlí všech mostů a lávek přes
Ředičku a veškerých herních prvků dětských hřišť, obnoven byl
barevný povrch pěti autobusových čekáren. Položením zatravňovacích
desek na hřbitově se zlepšil přístup k některým hrobům, mnohé
úpravy proběhly na fotbalovém hřišti, vybudováno bylo zastřešené
odpočinkové místo pro cyklisty u Ředického rybníka.
V průběhu roku provedla odborná firma na obecních pozemcích
zdravotní řezy u více než stovky stromů. Péče o zeleň, květinovou
výzdobu, břehové části Ředičky i důraz na čistotu v obci patří
dlouhodobě k našim prioritám.
Věřím, že i v následujícím roce se nám podaří splnit veškeré plánované
akce, které většině občanů přinesou další zlepšení podmínek pro život
v naší vesnici.
Ing. Jiří Kosel

Vítání občánků
Jak už se stalo tradicí, opět jsme i
v říjnu přivítali naše nové občánky. A
bylo jich hned šest. Liliana Jelínková a
Barbora Konvalinová jako zástupkyně
dívek, dále pak Kryštof Kotfald, Martin
Malý, Ondřej Kareš a Denis Šefranko
jako zástupci mužského pokolení.
Přejeme jim i rodičům hodně zdraví, štěstí a lásky.

KK

Adventní koncert
Letos jsme chtěli
trošku ozvláštnit
tradiční adventní
koncerty v našem
kostele a pozvali jsme
známého pěvce
Bohuše Matuše.
Koncert se konal
7.12.2013 v 17 hodin a
sešlo se
neuvěřitelných 300
lidí. Musím přiznat, že
i mně běhal mráz po zádech při premiérově zazpívané písni
z muzikálu Fantom opery nebo při starých šlágrech od Karla Gotta.
Milými hosty byla i zpěvačka Alena Tichá, s dvěma dalšími sólistkami,
které pana Matuše doprovázely. I přes to, že spousta z nás očekávala
převážně české písně a někteří z vás byli zklamaní, že byly zpívány i
skladby německé a anglické, nic to nemění na kouzelné atmosféře
celého koncertu. Krásné vystoupení představili i „předskokani“ z naší
základní školy a mimo jiné celou akci probíhala výstava fotografií naší
vesnice od Františka Koubka.
ZB

Něco dobrého z BABINCE…..
Plněné ořechové rohlíčky
350g hl. mouky
150g cukru krupice
180g másla nebo Hery
2 žloutky
50g mletých ořechů

Na vál prosejeme mouku, přidáme cukr, mleté ořechy, změklé
máslo a žloutky. Vypracujeme těsto a dáme do lednice
odpočinout. Na lehce pomoučeném vále vyválíme asi 5mm silný
plát. Formičkou vykrajujeme rohlíčky, které pokládáme vedle
sebe na vymazaný a moukou vysypaný plech. Předehřejeme
troubu na 200 stupňů a dáme péct. Po chvilce mírně stáhneme na
180 stupňů a pečeme 10 až 12 minut. Po upečení ne cháme
rohlíčky mírně zchladnout, opatrně nožem přendáme na tác a
necháme v chladu odležet.
Ořechová nádivka
100g dětských piškotů
150g másla
100g vlašských ořechů
3 lžíce rumu
50g rybízové marmelády na pomazání

Piškoty nameleme nebo nadrtíme, nasypeme do mísy a
pokapeme rumem. Přidáme namleté ořechy, změklé máslo a
důkladně promícháme. Krém dáme do cukrářského sáčku s větší
hubičkou nebo použijeme kornout. Rohlíčky nejprve pomažeme
marmeládou a pak nastříkáme do tvaru vlnovky krém. Poléváme
čokoládovou polevou a ihned dáme do lednice ztuhnout.

Čas adventní…
Člověku, projíždějícímu po soumraku našimi vesničkami i městy zrak rád
spočine na předvánoční výzdobě, kterou se s různou mírou vkusu snaží obce
zkrášlit své ulice i náměstí a připomenout si v adventním čase příchod
vánočních svátků. Nakupují se dárky, rodiče řeší problém kam je schovat, aby
je nedočkavé dětičky do vánoc nenašly a nepřišly o moment radostného
překvapení. Lidé mají k sobě tak trochu blíž, přejí si, aby Vánoce proběhly
šťastně v míru, klidu a pokoji, měli se rádi, neopouštělo je štěstíčko a po
Novém roce kypěli zdravím. Jen si přát, aby to tak opravdu bylo.
Děti se těší na prázdniny, svojí délkou překonávající asi všechny, které o
vánocích prožily. Rodiče budou mít o ně sice starost až budou muset do
zaměstnání, ale dopřejme dětem radost ze dní, které nemusí strávit ve škole.
Všem, kteří se chystají někam do hor přejeme pěknou lyžovačku bez úrazů a
jiných nehod, abychom všichni mohli vykročit do nového roku již 2014 (toto
letí) s úsměvem.
U nás v nižších polohách se zatím sníh neudržel, i když počasí několik pokusů
učinilo. Zatím šlapeme blátem a často nás zkrápí deštík nebo mrholení. Ale
snad i u nás v nížinách se dočkáme. Motoristé z toho asi velkou radost mít
nebudou, období rozbitých silnic, výtluků a nasolených miláčků nemají moc
v lásce. Ale ty romantické časy, které starší lidé ještě pamatují, kdy na
uježděném sněhu na silnici přejel mlékař, pár autobusů a troje saně, tažené
koníky, kteří se museli i v zimě proběhnout, jsou asi už definitivně pryč. To
byly časy, kdy se v zimě na vsi nikam nespěchalo, maximálně z hospody,
když se telila kráva, byl čas na černé hodinky po sousedech, draní peří, pletení
košíků, košťat i jiné domácí práce.
V dnešní době spěcháme, abychom stihli program v televizi, a pak „čučíme na
bednu“, abychom zase museli spěchat. Vánoční svátky poskytují dost času se
na konci roku přibrzdit, rodiny se sejít a navštívit známé, zkrátka prožít čas
v přátelském ovzduší rozjímání.
A myslet i na lidi, kterým „Fortuna“ nesype z rohu hojnosti, opuštěné děti i
staré lidi, lidi strádající i na ty, kteří přišli o domov. Často pomůže drobný
dárek a kolikrát i vlídné slovo, aby dotyčný si byl vědom, že na něho nebylo
zapomenuto.
Mnoho radosti a dobré pohody o vánocích, zdraví a štěstí v novém roce 2014.
přeje Václav Bažant
místostarosta obce

Návrh rozpočtu obce Horní Ředice na rok 2014

Přijmy
1 710 000,00
86 100,00
189 000,00
1 820 000,00
4 000 000,00
205 000,00
20 000,00
10 000,00
763 000,00
180 800,00
300 000,00
40 000,00
200 000,00
50 000,00
125 000,00
55 000,00
20 000,00
360 000,00
200 000,00
20 000,00

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti
Daň zpříjmů FO ze samost.výd.činnosti
Daň z příjmů FO z kapitál.činnosti (SD)
Daň z příjmů PO
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komunálního
odpadu
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Neinv.dotace ze státního rozpočtu
Dotace ze SR - Úřad práce
Odvod loterií a pod. her kromě výh.hr.př.
Celospolečenské funkce lesů
Sportovní zařízení v majetku obce
Nebytové hospodářství
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškod. nebezp. odpadů
Využívání a zneškod. komun. odpadů
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

Celkem……. 10 353 900,- Kč
Splátka půjčky ČS…… - 840 000,- Kč

Návrh rozpočtu obce Horní Ředice na rok 2014

Výdaje
100 000,00
300 000,00
600 000,00
25 000,00
30 000,00
150 000,00
200 000,00
30 400,00
1 200 000,00
70 000,00
25 000,00
500 000,00
2 211 500,00
250 000,00
380 000,00
20 000,00
600 000,00
80 000,00
800 000,00
1 900 000,00
12 000,00
30 000,00

Celospolečenské funkce lesů
Silnice
Základní školy
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti kultury
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních IS (úroky z
půjčky)
Komunální služby a územní rozvoj
Rezervy
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškod. nebezp. odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací
Pojištění funkčně nespecifikované

Celkem……. 9 513 900,- Kč

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V HORNÍCH ŘEDICÍCH
 21.9. návštěva centrální hasičské stanice Pce
 29.9. Braňáček Sezemice
 5.10. školení vedoucích a rozhodčích mládeže
Pardubicích - směrnice ke hře plamen
 19.10. Braňáček Horní Jelení
 23.11. výroční schůze Horní Ředic
 25.12. výšlap na Hořánek
 25.1.2014 Hasičský ples

v

Plán na příští rok:
 založení oddílu požárního sportu pro děti
 příprava a pravidelné tréninky na závody v požárním
sportu
 příprava na branné závody a na vystoupení s koňkou
Náš oddíl bude pokračovat i v novém roce 2014, každé úterý od 16:30 hodin
v tělocvičně ZŠ Horní Ředice nebo na fotbalovém hřišti v Horních Ředicích.

Za SDH HŘ Veronika Řepková Dis

TJ SOKOL Horní Ředice
Vánoce opět klepou na dveře
a nastal adventní čas. Všichni
si naplno tyto chvíle užíváme.
Nelze přehlédnout nádherně
osvětlenou obec, jak vánoční
výzdobou, tak i novým
osvětlením.
Od měsíce září, kdy jsme začali
cvičit, se uskutečnilo několik
akcí, které stojí za povšimnutí.
Cvičení našich předškoláků,
které i letošní rok navštěvuje kolem 30 dětí jsme se rozhodli každý měsíc
něčím zpestřit.
V září si děti přivezly na hodinu kočárky, zahradní kolečka a soutěžily na
víceúčelovém hřišti. Nechyběla ani okružní jízda obcí. „Kočárkování ”, jak
jsme tuto hodinu nazvali, budeme na jaře pro velký pozitivní ohlas opakovat.
Říjnové počasí nám přálo a tak jsme připravili „cyklo“ hodinu. Na fotbalovém
hřišti děti vyzkoušely jízdu zručnosti a poznávání semaforu.
V měsíci listopadu byl připraven závod ,,Běhej a vyhraj“. Velká pochvala patří
rodičům, kteří nejenom podpořili své děti, ale zúčastnili se spolu s nimi.
Jedna z posledních sportovních aktivit tohoto roku byla ve sportovním studiu
SPORTLIFE v Pardubicích. Děti využily vše, co nemáme v naší tělocvičně a
mohly si tak vyzkoušet trampolínky neboli jumping, bosu a cvičit
s netradičními pomůckami. Někteří rodiče strávili hodinu čekání také ve
sportovním duchu a to na hodině H.E.A.T. neboli cvičení vycházející
z přirozeného lidského pohybu – chůze.
Abychom se rozloučili opravdu časem vánočním, tak je před námi ještě jedna
akce, která se uskuteční 22.12. kolem 15 hod., kdy půjdeme s dětmi ustrojit
stromeček pro zvířátka do místního lesa.

TJ Sokol přeje poklidné a radostné vánoční svátky a správné
sportovní vykročení do nového roku 2014
Za TJ SOKOL Zuzka Kvapilová

Exkrementové minové pole
Jsem pejskař, svého chlupáče miluju. Dělám, co mu na očích vidím. Ale
abych po něm uklízel kupičky (víte čeho…) na vlastní, krásné, pěstěné
zahradě, tak to mě ani nehne! Vymyslel jsem to parádně. Chodím ho
venčit na obecní, úplně nejraději do nové zástavby. Můžu se potrhat
smíchy, jak hysterické matky okřikují své nezbedné ratolesti: „Dej pozor,
ať do něčeho nešlápneš! Nechoď do té trávy, jsou tam h…a! Nesahej na
to!“ A tak můžu pokračovat. Často se tomu našemu mazlíčkovi povede
vytvořit pěkná kupička přímo na chodníku. Co mi je po tom, že si do toho
kolemjdoucí šlápnou nebo, že si onen „poklad“ rozmáznutý na kolech
kočárků a odstrkovadel dovezou až domů. Máte koukat, kudy chodíte!
Možná kdyby obec nainstalovala odpadkové koše… Jóóó, to bych se
možná i sehnul! Ale musely by být na každém kroku! Kdybych pytlík
s nevábným obsahem musel nosit bůhvíjak daleko, to bych si ho zrovna
mohl odnést domů do své vlastní popelnice, že?
Snad úplně nejvíc se těším, že letos napadne spousta sněhu jako před pár
lety. Na prohrnutou cestu v šířce dětského bobu (o tom, že by se na něm
mohlo dítko vézt, nemůže být řeč) se přesune počet „kupiček“ z trávníku a
vy pak přes ně budete muset hopsat jako zajíci. No co, však ono vám to
neuškodí! Alespoň shodíte těch pár kil, které přes Vánoce naberete!
Váš pejskař
A teď trochu vážně. Bylo by chvályhodné a žádoucí, aby ti z vás, kterých se
to týká, své neohleduplné chování přehodnotili a skrze své miláčky
neznečišťovali prostředí, ve kterém žijeme a neznepříjemňovali život
mnoha lidem. V dnešní době by to mělo být samozřejmostí. Co si dát
takové malé novoroční předsevzetí…?
Za všechny (a že nás není málo) Tereza Vostřelová

Úryvek z kroniky starý právě 70 let…
V tomto roce bylo provedeno MuDr. Václavem Pilařem, obvodním
lékařem z Holic, 2 injekcemi povinné očkování proti záškrtu a to všech
dětí ve stáří od 2 do 14 let, jestliže nebyly prokazatelně očkovány v roce
1942.
Proti této zákeřné dětské nemoci je veden v Čechách a na Moravě
soustavný boj a zdá se, že úspěšný.
Počet obyvatelstva v Horních Ředicích ke dni 1. 6. 1943 byl
následující: dětí do 3 let - 41, od 3 do 6 - 28, od 6 do 10 - 46, od 10 do
14 - 59, mladistvých od 14 do 18 - 65, dospělých od 18 do 20 - 27, od
20 výše - 617. Úhrnem žilo v Horních Ředicích v tomto roce 883
obyvatel.
I ve 4. roce války nevyskytovaly se potíže v zásobování obyvatelstva
nejnutnějšími životními potřebami, zvláště v přidělování potravin.
Chleba, mouky a bílého pečiva obdržel dospělý spotřebitel v období 4
týdnů následující množství: chleba 5.70kg, mouky neb bílého pečiva 3
kg. Dávky tuků pro děti pod 6 let činí 580g másla, od 6 do 14 let 400g
másla a 400g umělých tuků, pro starší pro starší spotřebitele 140g másla
a 485g umělých jedlých tuků.
Měsíční příděl vajec pro 1 osobu činil 4 kusy. Poživatin (pšeničné
krupice, bramborové moučky škrobové, krup nebo ječné mouky nebo
jahel) bylo 600g.
Měsíční příděl masa pro dospělého činil 1 kg. Příděl odstředěného
mléka na 1 den pro dospělého 1/16l. Děti do 6 let měly nárok na tučné
mléko v množství ¾ l a starší 1/4l).
Brambor obdržel nesamozásobitel za rok 150kg. Příděl cukru činil 1kg
55dkg. Dávka droždí pro samozásobitele obilím činila 65kg, dávka pro
ostatní spotřebitele 45kg.
…. a tak si porovnejte, jak asi mohly být štědré protektorátní Vánoce
s možnostmi dnešními.

Ze školy
Na konci září proběhl sběr starého papíru. Celkem jsme nasbírali 6153 kg.
Děkujeme všem občanům, kteří sbírali s námi. Dík patří i všem těm
obecním zaměstnancům, kteří nám se sběrem ve sběrném dvoře
pomáhali.
V říjnu začali ve škole pracovat zájmové kroužky, letos jsme jich otevřeli
šest, přihlášených je 91 dětí (někteří navštěvují i více kroužků).
V říjnu proběhla už tradiční DRAKIÁDA, po podzimních prázdninách jsme
byli na exkurzi v Muzeu řemesel v Letohradě, kde jsme navštívili mimo jiné
i starou školní třídu a zapojili se do interaktivních programů Muzea.
Hned 1. listopadu jsme oslavili Halowen a zazpívali si na pěvecké soutěži
Slavíček. Vítězové školního kola pak odjeli na pěveckou soutěž do
Ostřetína, kde si naše super zpěvačky vyzpívaly hned tři 1. místa ze
zúčastněných škol Holicka – Doubravka Kunátová z 1. třídy, Alenka
Vlasáková ze 4. třídy a Justýna Konvičná z 5. třídy. Gratulujeme jim.
12. listopadu jsme navštívili Malou scénu Městského divadla
v Pardubicích. Představení se jmenovalo „Perný pernštejnský den“ a
dětem se moc líbilo.
Také letos jsme pro hornoředické babičky a dědečky vyrobili přáníčka a
malý dáreček. Snad jsme jim udělali radost.
Adventní období roku je u nás ve škole velmi hektické, letos jsme
připravovali vystoupení na dva adventní koncerty. Na prvním účinkovaly
děti především ze 4. a 5. třídy pod vedením paní učitelky Bendové, ten
druhý byl v režii Dramatického kroužku, jehož vedoucí je paní učitelka
Morávková. Na obou koncertech nám s klavírními doprovody pomáhala i
paní učitelka Horáková. Myslím si, že všem učitelkám i účinkujícím patří
velký dík za skvělé vystoupení naší školy. Oběmi akcemi jsme chtěli
v předvánočním shonu přispět k vánoční náladě a doufám, že se nám to
podařilo.
S rokem 2013 se naše škola rozloučí 20. prosince školní vánoční besídkou.
Za nás všechny bych chtěla všem občanům popřát krásné prožití Vánoc,
hodně pohody, radosti, zdraví a mnoho šťastných chvil v roce 2014.

M. Kaplanová

Pár řádek z fotbalového dění…
Fotbalisté "A" týmu po podzimní části
nasbírali nejvíce bodů (34 skore, 36:10) v
III. třídě Holicko. Jedenáct utkání se
vyhrálo, mrzí především bezbranková
remíza se Sezemicemi B a prohra venku s
rezervním týmem Moravan. Trenér
Šedivka je spokojen s obrannou fází
(nejméně obdržených branek), horší je to
v útoku, kde naše produktivita není
taková, jak by si trenér představoval.
Nejlepším střelcem byl Milan Machatý
s 9ti brankami. Cílem pro jaro je
předvádět útočnou hru, přilákat co
nejvíce fanoušků a poprat se o postup!
Fotbalisté "B" týmu po podzimní části skončili na devátém místě se
ziskem 11 bodů a to za 3 výhry, 2 remízy a 6 proher se skore 18:21. Nejlepší
střelci se 4 brankami jsou David Matys a Jiří Morávek. Hráčům "B" týmu chvíli
trvalo, než si na sebe zvykli, ale postupem času podávali dobré výkony. Cílem
pro jaro je pokud možno vyléčit zranění a předvádět pohledný fotbal!
Na začátku letošní sezony se starší žáci FK spojili s žáky SK Holice a po
podzimní části odehráli 10 zápasů, ve kterých nenašli ani jednou přemožitele
a nastříleli úctyhodných 83 gólů a jen 3 inkasovali. Nejlepší střelec Filip Křtěn
zatížil konto soupeřů 15ti brankami.
Klub FK Horní Ředice děkuje všem hráčům za předvedené výkony, trenérům
a rodičům žáků a všem fanouškům, kteří podporovali naše týmy a přeje

KRÁSNÉ VÁNOCE A
ŠTASTNÝ NOVÝ ROK

Běh Horními Ředicemi - Hornoředická desítka
První listopadová neděle patřila opět Hornoředické desítce. V půl jedenácté
bylo odtartováno. Ženy běžely 5km a muži 10km. I přes nepřízeň počasí se
sešlo 90 běžců a běžkyň.
Nerychlejším běžcem v mužské kategorii byl jiří Miřejovský z TJ Jiskra Ústí nad
Orlicí s čase 33:36 a nejlepší ženou paní Marta Fenclová z AC Pardubice
s časem 17:49 na 5km.
Mezi dospělými běžci jsme letos měli i nováčky, kteří si přes svůj věk troufly
běžet 5km trať. Václav Jaroš s časem 25:54, Josef Jirásko s časem 28:25 a
Monika Černíková s časem 36:39.
A aby to nebylo líto nejmladším a podpořili jsme tak chuť ke sportu od útlého
věku, uspořádal se už podruhé i běh pro děti. Přišlo 50 dětí a všichni bojovali,
seč jim síly stačily.

ZB

Čert a mikuláš
Po roce jsme opět nasadili ty nejlepší kádry čertovské i andělské. Po
pečlivém prostudování hříchů a dobrých skutků z loňského roku jsme se
zaměřili hlavně na ty, kteří slibovali nápravu. Tento rok se ale ukázalo, že
hříšníků podstatně přibylo a starých náprav přesně naopak a sliby se
neplnily, jak jste nám milé děti slibovaly. Stále se v našich knihách, a že
jsou tlusté a obsáhlé, objevují prohřešky jako: utírání nosu do rukávu,
odmlouvání, vztekání, neplnění domácích úkolů a mnoho dalších. Rozhodli
jsme se proto posílit hlídky a kontrolovat vás všechny v příštím roce
bedlivě a zapisovat všechny vaše dobré skutky, abychom nemuseli pořídit
více kotlů a zaměstnat více čertů. Máte jediné štěstí, že za vámi milé děti
stojí andělé, kteří se pokaždé přimlouvají za to, abychom přivřeli oko
(někde i dvě) a ještě vás nechaly se polepšit.
Ale abychom jen nehubovali…, moc děkujeme všem dětem, od kterých
jsme dostali krásné obrázky a dárečky (malé úplatky), budeme se těšit na
další. Máme z nich velkou radost…
Mikuláš, čert a anděl

Den pro dětskou knihu
A je opět tady sobota 30. listopadu a již 7. ročník Dne pro dětskou knihu.
O co šlo?
Turnaj v člověče nezlob se, vánoční adventní dílna a veselá zábava.
Nejdříve ale musíme vše připravit. Pozvánky, diplomy, ceny, pohoštění,
vánoční dílnu, herní plány, figurky, kostky... Do turnaje se přihlásilo 20 dětí,
tak to bude pěkná mela.
V sobotu vyrážíme už v 8 hodin. Je potřeba narovnat stoly, židle, vařit čaj...
Děti se začínají scházet v devět a já zjišťuji, že jich bude hrát jen 12. Tohle
teda nechápu. Když se někam přihlásím, tak tam také dorazím, omlouvá jen
nemoc!
No nic, je čas začít. Budeme hrát čestně, nebudeme podvádět, a když
prohrajeme, nebudeme brečet! To je přece jasné!
Boj začal, kostky bubnují o stůl, pěkně to frčí. Stůl č. jedna skončil jako první a
do finále postupuje Karolína Grivalská.
Jdu se podívat k vedlejšímu stolu, tam se už bude také končit. Zde jde do
finále Justýnka Konvičná. Než skončí třetí stůl, mají děti dost času na adventní
dílnu, pohoštění a čaj. “Děvčata z Babince“ pro ně mají připravené zajímavé
vánoční závěsy z papíru a korálků, andělíčky a čerty z vlny.
Třetí stůl stále hraje, někdo tam snad i brečí? No sláva, konečně dohráli,
může začít finále.
Vítězkou 7. ročníku v turnaji „Člověče, nezlob se“ je Justýna Konvičná, druhá
skončila Karolína Grivalská a třetí se umístila Adélka Valachová.
Bylo tady hezky a veselo. Za rok půjdeme zase, volaly děti.
Za knihovnu a Babinec M. Polednová

PODĚKOVÁNÍ
Celý rok, od ledna do prosince se Kulturní komise Rady obce, TJ Sokol
Horní Ředice, Dobrovolní hasiči HŘ, ZŠ Horní Ředice a mnoho dalších,
kteří ani pod žádnou hlavičkou zapsaní nejsou snaží, a myslím, že se jim
to daří, vymýšlet různé akce pro děti i dospělé. Není to věc snadná,
většina z nich sice není organizačně náročná, ale udělat si čas něco
vymyslet, sejít se a domluvit, kdo půjde točit pivo, kdo bude u vstupu,
kdo udělá bramboráky, kdo si udělá čas večer a pomůže nachystat sál
nebo si ráno přivstane a připraví hřiště, kdo udělá vánoční balíčky, to
jsou věci, bez kterých nebude nic fungovat, jak má. Jedině spolupráce,
vzájemná domluva a ochota mezi námi dělá celek. Díky těmto lidem se
můžete účastnit cyklovýletů, vítání občanků, čarodějnic, novoročního
ohňostroje, dětských dnů, plesů, zájezdů, tenisových turnajů,
adventních koncertů, dnů matek a dalších… Neměli bychom možnost
mít tady cvičení pro ženy a muže, pro rodiče a děti, trénovat svoje těla
v posilovně, zatancovat si orientální tance nebo zajít na aerobic. A
nebýt místních fotografů, kteří vždy zdokumentují, co je třeba (a někdy
i to co není), abychom si všechny chvíle mohly zase připomenout a
sdílet
s ostatními,
vzpomínek
by
příliš
nebylo.
Ráda bych poděkovala všem, kteří mají elán ještě v dnešní době něco
vymýšlet, něčeho se účastnit, s něčím pomáhat a neočekávají žádnou
odměnu kromě úsměvu na dětských tvářích, slz dojetí v očích našich
starších občanů a snad i dobrého pocitu, že je naše obec alespoň
trochu vyjímečná. Není totiž samozřejmostí pořádat takové akce a mít
stále čas. Budu doufat, že ani v příštím roce nás nadšení a chuť
neopustí a naopak se k nám přidají další, budeme jen rádi…
Zuzana Bolehovská

Tenis
Posledním turnajem letošní tenisové sezóny 2013 byl VIII.ročník
Tenisového turnaje „Losované dvojice“, který se konal 28. září 2013.
Zúčastnilo se ho šest dvojic, které vznikly losováním:
Zapletal/ Stránský J.
Skácelová/Pamánek
Kosel/Chyla
Mansfeldová B./Rychtera Mansfeldová J./Potůček Kříž/Morávek M.
Hrálo se systémem každý s každým na 1 set. Poslední zápas rozhodoval
o celkovém pořadí a řada zápasů byla hodně vyrovnaná, o vítězství
rozhodovaly poslední míče setu.
V posledním zápase zvítězila dvojice Kosel / Chyla nad Skácelová / Pamánek
6:3 a získala celkové vítězství v turnaji.
Třetí místo získala dvojice Zapletal / Stránský
Další pořadí: 4.místo Mansfeldová B./ Rychtera
5.místo Mansfeldová J. / Potůček
6.místo Kříž / Morávek M.
Počasí přálo a tak na kurtě „U Rosničky“ se hrálo ještě téměř celý říjen
a nejdéle vydržely děti ještě několika tréninky v listopadu.
Většina dětí po krátké přestávce pokračuje v trénování v hale
v Pardubicích, kde je zajištěný kurt dvakrát v týdnu na jeden a půl
hodiny na celou halovou sezónu, asi do poloviny dubna 2014.
Příjemné Vánoce a v Novém roce 2014 jen vítězné „fiftýny“.
Štefan Chyla

22.12.2013
25.12.2013
27.12.2013
31.12.2013
11.01.2014
17.01.2014
25.01.2014
22.02.2014
23.02.2014
01.03.2014

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Strojení vánočního stromečku
Výšlap na kopec Hořánek
Lyžařský zájezd
Silvestr
Sokolský ples
Výroční schůze TJ Sokol HŘ
Hasičský ples
Masopustní průvod
Dětský karneval
Sportovní ples

Vážení přátelé,
Dovolujeme si vás pozvat na vánoční setkání spojené
s tradičním výšlapem na kopec

Hořánek, již po 13-té!
Setkání se uskuteční dne 25.12.2013

v 15 hodin na samém

vrcholu u „trnkového keře“.
Sraz bude u Hasičských zbrojnic v Komárově a v Horních Ředicích
s odchodem ve 13:30 hodin.
S sebou si vezměte: dobrou náladu, dvě polínka, buřty dle chuti a
hlavně něco moku na zahřátí.
Zvou hasiči obou obcí

………………………………………………………………………………………………………………………………

SILVESTR 2013 U OBECNÍHO DOMU
22 :00

ZAHÁJENÍ
- disco

22:30

Horký punč

23:00

PRŮVOD - symbolické předání vlády
Novému roku

23:30 - 24:00

Reprodukovaná hudba k tanci i poslechu
- promítání fotografií z akcí roku 2013
NOVOROČNÍ PŘÍPITEK

00:10

OHŇOSTROJ - Patrik Lenhart

00:30

disco, volná zábava

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Přistěhovali se:
Práchenský Radek
Nechuta Karel
Hlaváček Radovan
Hlaváčková Eva ml.
Hlaváčková Eva
Teplá Ivana

č.p.279
č.p.3
č.p.343
č.p.343
č.p.343
č.p.57

Odstěhovali se:
Petráš Nicolas
Petrášová Monika
Braunová Denisa

č.p.129
č.p.129
č.p.354

Opustili nás:
Kamenická Marie
Doležal Libor

č.p.132
č.p.113

K 19. prosinci žije v naší obci 1011 obyvatel.
-----------------------------------------------------------------------prosinec 2013

KOMUNÁLNÍ
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42.
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46.
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50.
52.

10.01.2014
24.01.2014
07.02.2014
21.02.2014
07.03.2014
21.03.2014
04.04.2014
18.04.2014
02.05.2014
16.05.2014
30.05.2014
13.06.2014
27.06.2014
11.07.2014
25.07.2014
08.08.2014
22.08.2014
05.09.2014
19.09.2014
03.10.2014
17.10.2014
31.10.2014
14.11.2014
28.11.2014
12.12.2014
26.12.2014
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čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek

datum

09.01.2014
30.01.2014
20.02.2014
13.03.2014
03.04.2014
24.04.2014
15.05.2014
05.06.2014
26.06.2014
17.07.2014
07.08.2014
28.08.2014
18.09.2014
09.10.2014
30.10.2014
20.11.2014
11.12.2014

