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Vážení spoluobčané,
Měsíc duben bývá v našich
klimatických podmínkách
obdobím proměn, kdy
příroda díky blahodárným
paprskům slunce nás
každoročně překvapuje
takřka před našima očima svou schopností obnovy, doprovázenou
bohatou škálou v krajině měnících se barev.
Nedílnou součástí pravidelně se opakujících změn je samozřejmě i
po zimě zvýšená aktivita lidí, spočívající v úklidu a v odstranění
všeho nadbytečného a nepotřebného.
Dlouhodobou snahou obecního zastupitelstva je vytvářet
podmínky, aby co nejméně těchto různorodých odpadů skončilo
v popelnicích. Proto na sedmi sběrných místech po celé obci je
rozmístěno 15 kontejnerů na plasty, 5 pro papír a 6 zvonů pro bílé a
barevné sklo. Využít lze rovněž čtyř sběrných nádob k odložení
textilu, oděvů a bot, červený box pro drobné elektrozařízení u
obecního úřadu a především nabídky sběrného dvoru, do kterého je
možné předat téměř vše.
Kromě toho, každý třetí týden tzn. 17x ročně, provádí pracovníci
obce pytlový sběr plastů a papírů a veškerého elektroodpadu.
Pytle jsou přidělovány občanům zdarma a vzhledem
k zpoplatnění ŽLUTÝCH od dodavatele bude jejich výměna od
příštího svozu omezena a nahrazena ORANŽOVÝMI, které lze
bez problémů pro plastový odpad použít.

Pro biologický odpad byl dlouhodobě vyčleněn oplocený prostor u
Ředického rybníka. Toto místo bude nadále sloužit pouze k uložení
dřevěné hmoty, pro ostatní rostlinný odpad se připravuje
rozmístění tří velkoobjemových kontejnerů (za sběrným místem u
nové zástavby, u sběrného místa na parkovišti před fotbalovým
hřištěm a na ploše u bývalého střediska ŽV).
Ke snížení produkce bioodpadu v domácnostech mohou významně
přispět také v současné době ZDARMA přidělované 1000litrové
kompostéry, které jsme obdrželi společně s pěti dalšími obcemi
mikroregionu Holicko na základě loňské úspěšné žádosti o dotaci
z OPŽP při splnění podmínky 10% spoluúčasti.
Cílem kompostování je nejen maximální snížení likvidace
biologického odpadu prostřednictvím popelnic, ale také získání
kvalitní hmoty k dalšímu použití do půdy.
Přestože se v rámci projektu počítalo s jedním kompostérem pro
každou nemovitost, neváhejte s odběrem, neboť zájem některých
domácností je ...násobný . Průběh předání je velmi jednoduchý,
stačí na obecním úřadě uzavřít smlouvu o bezplatné zápůjčce na
období 5 let, obdržet evidenční číslo a kompostér si na sběrném
dvoře vyzvednout. Po pěti letech se kompostér automaticky stane
vaším majetkem.
Výše uvedenou obsáhlou „odpadovou informaci“ berte prosím
jako včasné sdělení o státem připravovaném výrazném navýšení
úhrady za likvidaci netříděného odpadu končícího na skládkách,
které se projeví značným zdražením služby za odvoz popelnic.
Věnujte proto třídění maximální pozornost a využívejte všech
možností, které vám naše obec nabízí.
starosta obce ing. Jiří Kosel

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 20.1.2016

Rada obce se seznámila:
a) se stavem finančních prostředků za rok 2015
příjmy 14 100 190,- Kč
výdaje 12 039 425,- Kč
b) s firmami přihlášenými do výběrového řízení na akci „ZŠ Horní Ředice vestavba učebny a odborné učebny do podkroví a venkovní učebna“.
c) s předpokládaným počtem dětí v základní škole od školního roku
2016/2017, jichž může být až 76.
c) s nabídkami čtyř firem týkajících se vybavení kuchyně a společenské
místnosti v budově Obecního domu.
Rada obce projednala:
a) požadavky fi Regio Hradec Králové na změnu Územního plánu obce
Horní Ředice č.2.
b) hospodaření s odpady za rok 2015: příjmy od občanů a fi EKOKOM
566 057,- Kč, náklady fi Marius Pedersen a.s. a Ruml CZ Sezemice
575 490,- Kč.
c) nabídky na zhotovení zpevněné plochy včetně odvodnění u bývalé čerpací
stanice.
Rada obce schválila:
a) nejnižší nabídku na rekonstrukci ZŠ ve výši 5 499 337,-Kč předloženou
firmou Agrostav Pardubice.
b) nabídku firmy Binko na rekonstrukci kuchyně a společenské místnosti
v Obecním domě ve výši 117 890,-Kč.
c) firmu Štross k provedení zpevnění plochy včetně odvodnění u bývalé
čerpací stanice ve výši 160 100,-Kč.
USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 17.2.2016

Rada obce se seznámila:
a) s aktuálním stavem počtu žáků po zápisu do první třídy hornoředické ZŠ,
kterou by jich od nového školního roku 2016/2017 mělo navštěvovat
celkem 73.
b) s pokračujícími stavebními úpravami bývalé čerpací stanice
c) s podanou žádostí na rekonstrukci a přístavbu hasičské zbrojnice.

d) s informací Pozemkového úřadu Pardubice o probíhajícím výběrovém
řízení na stavbu poldru „Podhráz“.
e) se souhlasem k odstraněním stavby č.p.53.
f) se žádostí naší obce k Úřadu práce v Pardubicích o přidělení
nezaměstnaných na veřejně prospěšné práce (VPP).
g) s připravovanými kulturními a společenskými akcemi pro rok 2016.

Rada obce schválila:
a) žádost Krajské knihovny v Pardubicích o příspěvek ve věci sdružování
prostředků na nákup výměnného fondu. Příspěvek činí dvě koruny na
občana.

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 9.3.2016

Rada obce se seznámila:
a) s návrhem Pozemkového úřadu Pardubice o možné realizaci výstavby
osmi polních cest v jižní části katastru naší obce.
b) s připravovaným jednáním o řešení problémů souvisejících s vodotečí od
Ředického rybníka k ústí do Ředičky, podmíněné nutnou účastí
Rybničního hospodářství Lázně Bohdaneč s.r.o. a Ministerstva
Zemědělství (Pozemkový úřad Pce)
c) s kontrolou žádosti týkající se rekonstrukce hasičské zbrojnice provedenou
pracovníky Krajského hasičského sboru.
d) s připravovanou rekonstrukcí mostu 29817/4 ,investorem je SÚS Pk.
e) s odstraněním pařezů fi ČEPA v parku pod hřbitovem.
f) s přípravou realizace propustku 1/35. Stavba bude zahájena začátkem
dubna a potrvá asi 5 týdnů.
g) s plánovanou opravou vedení vysokého napětí včetně podpěrných bodů
v jižní části k.ú. Horní Ředice. Investorem je ČEZ DISTRIBUCE a.s. a
dodavatelem fi ENERGON DOBŘÍŠ.
Rada obce schválila:
a) ukončení nájemní smlouvy s panem Danielem Pažoutem na pozemku
1509/22 a 1509/23 a uzavření nové nájemní smlouvy na těchto pozemcích
s panem Davidem Velinským ( restaurace Rosnička).

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Ředice dne 24.3.2016

Zastupitelstvo obce projednalo:
a) podklady pro jednání s firmou Solvit ohledně případných změn
územního plánu v souvislosti s udělením souhlasu s dočasnou zátopou
pozemků pro realizaci poldru na Hlubokém potoce.
Zastupitelstvo obce se seznámilo:
a) s vyhlášením ředitelského volna v ZŠ Horní Ředice 27. - 30.6.2016.
Důvodem je vytvoření časové rezervy pro úspěšné dokončení rekonstrukce
školy.
Zastupitelstvo obce schválilo:
a) celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2015 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.
b) účetní závěrku ZŠ Horní Ředice a účetní závěrku obce.
c) rozpočtové změny 1/2016.
d) roční členské příspěvky obce v MAS Holicko ve výši 5,- Kč za občana.
e) zadání změny č.2 Územního plánu Horní Ředice.
f) příspěvek na oslavu 60. let fotbalového klubu v částce 10 000,- Kč.
g) převod hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši 90,64,- Kč do
rezervního fondu ZŠ.

Kalendárium 2016 – pozvánka na oslavy
9. dubna 2016 uplyne 680 let od události, ze které je dochována nejstarší
písemná zpráva o existenci Ředic. 9. dubna 1336 vydal král Jan
Lucemburský listinu, kterou postoupil své východočeské panství Chvojno
v částce 2000 kop grošů do zástavy bratřím z Lipé. Chvojenské panství
tehdy tvořilo městečko Chvojno (později městský status ztratilo) a vsi
Běleč, Bělečko, Albrechtice, Hoděšovice, Štěpánovsko, Ostřetín, Ředice,
Roveň a Holice. V této době byly Ředice uváděny pod jménem
„Hermansdorf“ („Hermanivilla“) – Hermanova vesnice, podle lokátora
Hermana. Jména vesnic v okolí Holic byla původně odvozena od
německých osobních jmen mužů, kteří řídili založení nových vesnic. Tyto
vesnice mají zpravidla tzv. ulicový tvar. Usedlosti byly stavěny podél
průjezdní komunikace, podél níž často tekl potok. Již v polovině 14.
století se objevuje vedle německého názvu vesnice Hermansdorf také
název český – Ředice. Původní německý název se poté zcela vytratil.
Český název vesnice byl nepochybně odvozen od dříve existujícího
pojmenování potoka Ředina (znám též název Ředinka nebo Ředička, dnes
označován jako Ředický potok), jehož tok právě v Ředicích kopírovala
průjezdná komunikace. Vznik názvu potoka lze odvodit od řídké bahnité
půdy, která kdysi výrazně charakterizovala nějakou část jeho toku.
13. května 1316 se jako syn dědičky Přemyslovců Elišky a českého krále
Jana Lucemburského v městě Pražském narodil Karel IV. Byl to první
český král, který se stal také císařem Svaté říše římské, a byl posledním
korunovaným burgundským králem. Stal se tak osobním vládcem všech
království Svaté říše římské. Karel byl původně pokřtěn jako Václav,
jméno Karel přijal při biřmování během své výchovy ve Francii po svém
strýci a kmotrovi Karlu IV. Sličném. Karel IV. patřil mezi
nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku. Byl neobyčejně
vzdělaný a inteligentní, plynně hovořil pěti jazyky. Svou moc využil ke
zkonsolidování českého státu, který byl od jeho doby znám jako Koruna
česká. Císař byl také autorem nejvýznamnějšího říšského ústavního
zákona Zlaté buly, který platil až do zániku Svaté říše římské roku 1806.
Ta také významně upravovala vztah českého státu k říši a potvrzovala
výjimečné a nezávislé postavení v rámci říše.

Jako český král proslul Karel především založením univerzity v Praze,
která nese jeho jméno, výstavbou Nového Města pražského, stavbou
kamenného Karlova mostu přes řeku Vltavu v Praze a hradu Karlštejna
i mnoha dalšími počiny. Karel také dosáhl významné územní expanze
českého státu, především severovýchodním směrem.
Jaroslav Lohniský

Obě zmíněná výročí si společně připomeneme o víkendu
10. – 12. června 2016 na slavnostech v Horních Ředicích.
Zahájení bude v PÁTEK 10.června v 18 hodin výstřelem z děla,
představí se malí hasiči, děti ze ZŠ Horní Ředice, šermířská společnost
ABBACA s vystoupením „DVA BRATŘI“ , Hornoředické ochotnické
divadlo, Factorial orchestra, bubenická show skupiny MLASK a celý
večer ukončíme vystoupením „TEČKA“ spojením šermířů a ohně.

SOBOTA začne se svým programem už ve 13 hodin zahájením,
potěšit nás přijede dechový orchestr Pardubická šestka, uvidíte
„Folklórní pásmo“ naší spřátelené obce Bošáca, MAXIMIX, DANTES
- Přehlídku dobových klobouků, plavek a spodního prádla, ukázku
cvičení TJ Sokol Horní Ředice, přijede ZPĚVÁK PAVEL
CALLTA, hudební skupina BLACK BAND, muzikálový zpěvák
RADIM SCHWAB, který zpíval u nás v kostele Sv.Václava
v prosinci a nakonec si poslechneme a zatančíme na big beat
VYPUŠTĚNÉ KOUPALIŠTĚ.

Celé oslavy doladíme a důstojně ukončíme připomínkou na
významného panovníka Karla IV. v podání Alfreda Strejčka a
Štěpána Raka s představením "VIVAT CAROLUS QUARTUS"
v NEDĚLI 12.června od 16ti hodin v kostele SV.Václava.
Celé oslavy budou samozřejmě s bohatým doprovodným
programem…občerstvením, ukázkou dravců, střelnicí, středověkou
vesničkou, budete si moci vyrazit vlastní minci, podívat se na ukázku
starých kol, modelů letadel,…a mnoho dalšího.

Horní Ředice očima Bošáce
V rámci partnerské spolupráce s obcí Bošáca ze Slovenské republiky
jsme připravili výstavu obrázků, které namalovali žáci tamní základní
školy. Výstava na téma „Jak si Bošácké děti představují Horní Ředice“
bude ke shlédnutí v průběhu května na našem obecním úřadě. Všichni
jste na výstavu srdečně zváni. Nejhezčí obrázky budou oceněny u
příležitosti návštěvy naší partnerské obce, která přijala pozvání na
slavnosti 11. června 2016. Naši hosté se mimo jiné zapojí do programu
folklórním pásmem v krojích a vystoupením břišních tanečnic.
Doufáme, že se jim bude u nás líbit a že si mezi ředickými občany
najdou mnoho nových přátel.

PROSBA !!!
Pokud vlastníte ve svých sbírkách někdo z Vás starší fotografie
obce a domů v Horních Ředicích, rádi bychom si tyto fotografie
prohlédli a případně s Vaším souhlasem udělali kopii. Fotografie
bychom použili na výstavu u příležitosti výročí 680 let obce. Pokud
fotografie vlastníte, kontaktujte prosím obecní úřad HŘ (tel. 466
681 966, obec@horniredice.cz)
Předem děkujeme za spolupráci a pomoc.
OÚ Horní Ředice

Česko zpívá koledy…
Ráda bych se vrátila k jedné krásné akci, na kterou jsme v našem
prosincovém občasníku pozapomněli a rozhodně si naši pozornost
a pár řádků zaslouží.
9.12.2015 jsem se koukala z okna do deštivého večera a musím
napsat, že se mi nechtělo vystrčit ven ani nos. Podpořit ale takovou
akci jsem přeci jen chtěla a slíbila jsem to dětem... A tak jsme si vzali
holinky, deštníky, pláštěnky, pobrali jsme cestou i sousedovic děti a
vyšli směr Obecní dům.
Byla jsem mile překvapena, stál tu už pěkný chumel budoucích
„sborových pěvců“….
Každý rok se takto scházejí občané ze svých obcí a měst na různých
místech celé české republiky a ve stejný čas zpívají stejné koledy.
Všechno má svá přesná pravidla.
Nebylo by na tom nic moc zvláštního, ale musím uznat, že se ve
mně probudil takový zvláštní pocit souznění, skoro až vlastenecký.
Mělo to své kouzlo…i přes nepřízeň počasí.
Zpívalo si nás přes 200 spřízněných duší, doprovázet nás přijel
dětský orchestr BAŠAPA.
Vše bylo okořeněno malou výstavou vánoční tematiky z Babince,
pečených perníčků, výrobky dětí ze Základní školy, ukázkou
tradiční slavnostní tabule od paní Jaromíry Voženílkové,
papírového betlému z rukou Jaroslava Lohniského, řezbářské práce
pana Josefa Cypriána, obrazů paní Edity Slabé a mnoho dalších
vánočních maličkostí. Příjemné bylo i občerstvení domácím punčem
(pro dospělé s kapkou slivovice), který rozehřál naše prokřehlá těla.
Odcházela jsem domů s hezkým pocitem a opravdu vánočně
naladěna.
Děkuji všem, kteří tuto akci pečlivě připravovali v čele s Martou
Horákovou a Janou Černíkovou a určitě se příští ročník opět ráda
zúčastním.
ZB

Zpověď fiktivní osoby
Nepiju Colu - opak je dnes normální,
nejím hamburgery - opak je dnes normální,
nekouřím marihuanu - opak je dnes normální,
nevyhazuju venku odpady - opak je dnes normální,
nemám chytrý telefon - opak je dnes normální,
nevysedávám hodiny u internetu - opak je dnes normální,
nenimrám se v jídle, sním všechno - opak je dnes normální,
necpu se do dveří, když vchází žena - opak je dnes normální,
dětem před spaním čtu z knížky - opak je dnes normální,
v obci dodržuji omezení rychlosti - opak je dnes normální,
v zaměstnání nenadávám na práci - opak je dnes normální,
pomáhám ženě v domáctnosti - opak je dnes normální,
nejsem zahleděný do sebe - opak je dnes normální,
neubližuji přírodě - opak je dnes normální,
mizerně lyžuji a nedodržuji fitness plán - opak je dnes normální,
dovolenou trávím ve vlastech českých - opak je dnes normální,
lžu jen málokdy - opak je dnes normální,
politiky hodnotím celkem poklidně - opak je dnes normální,
nenadávám na poměry - opak je dnes normální,
neberu si nesmyslné půjčky - opak je dnes normální,
pronajatý byt „nevybydlím“ - opak je dnes normální,
nevnucuji nikomu nevybíravě vlastní názor - opak je dnes normální,
nejsem arogantní - opak je dnes normální,
když ráno vstanu, nemám špatnou náladu - opak je dnes normální,
fotbal mě nerozčiluje - opak je dnes normální,
žvýkačky neplivu na chodník - opak je dnes normální,
nekoukám na „akční“ filmy - opak je dnes normální,
nemám rád tetování - opak je dnes normální,
snažím se nenervovat - opak je dnes normální,
markety nechápu jako kulturní zařízení - opak je dnes normální,
snažím se chápat lidi, kteří jsou na tom jinak - opak je dnes normální.
-------------------------------------------------------------------------------------Sečteno - podtrženo
? JSEM JÁ VŮBEC NORMÁLNÍ ?
ant.

Z ČINNOSTI SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
 V měsíci prosinci mladí hasiči vyráběli lucerničky, s kterými se
vydali na procházku na místní hřbitov. Tam je přivítal pan
František Koubek a provedl děti zvonicí, kde zazvonil na zvony a
seznámil děti s historií těchto zvonů. Po prohlídce zvonice děti
navštívily kostel, kde potmě zazpívaly vánoční koledu. Na
zpáteční cestě děti položily svíčky z lucerniček k pomníku
padlých a ve škole na ně čekala nadílka pod stromečkem.
 25.12.2015 se uskutečnil každoroční výšlap na kopec Hořánek.
Sešlo se okolo 100 lidí, jak z SDH Horních Ředic, tak z SDH
Komárova a SDH Dašic.
 V lednu 23.1.2016 jsme pořádali Hasičský ples, touto cestou
bychom chtěli poděkovat všem sponzorům za podporu.
 Začátkem února se jedno družstvo přípravky účastnilo
Kostěnických hrátek, kde se umístilo na 5. místě z 19 družstev.
 V půlce února se děti připravovaly na odznak odbornosti
"Preventista junior", "Preventista" a "Malé hasičátko". Zkoušky
z odbornosti skládaly v Ostřetíně. Celkem odbornost plnilo 16
dětí: z toho 11 dětí - preventistu juniora, 4 děti - malé hasičátko
a 1 členka - preventistu. Všech 16 dětí úspěšně splnilo zkoušky
a odvezlo si odznáček odbornosti a razítko do členské průkazky o
splnění další, již druhé zkoušky.
 V únoru se jeden člen sboru účastnil školení na velitele.
 V měsíci březnu se školili 3 členové sboru na profesní průkaz.
 9.4.2016 proběhne sběr železného šrotu – všem případným
dárcům děkujeme.
 9.4.2016 se děti zúčastní závodů Rokytenská míle.

za SDH HŘ
V.Řepková

Fotbalový klub Horní Ředice
(Zimní příprava 2015/16)
Letošní rok jsme zahájili přípravu dne 15.1.2016, kdy jsme se
poprvé rozběhli naší zimně laděnou vesnicí vstříc novým fotbalový
zážitkům.
V rámci této přípravy hoši z A mužstva odehráli celkem 6 přátelských
utkání a to s těmito soupeři a tímto výsledkem:
MFK Chrudim C - 2:7 - Dědič, Vach
Rosice - 0:3
Bohdaneč - 5:4 - Jílek, Vach, Hrubý, Dědič 2x
Moravany B - 4:4 - Dědič 2x, Kopa, Machatý
Albrechtice - 8:1 - Dědič 4x, Machatý 3x, Skalický
Rosice - 2:3 - Dědič, Machatý
Téměř všechny zápasy jsme odehráli na umělé trávě v areálu na
hůrkách. Posledním přátelákem jsme však otestovali kvalitu našeho
ředického trávníku.
Ředické B mužstvo se pravidelně schází každý čtvrtek na
umělém hřišti v Dolních Ředicíh. A svůj první zápas sehraje tento
víkend (26.2.) od 14:00 na našem hřišti a to s mužstvem z Čermné.
„A“ mužstvo bude vstupovat do sezony k prvnímu
mistrovskému utkání rovněž tento víkend a to v neděli 27.3. od 15:00
na ředickém hřišti proti týmu Nasavrky. A to z 5. místa v tabulce s 22
body.
A „B“ tým sehraje první mistrák proti Rovni B na jejich trávníku dne
10.4. v 16:30 a bude se snažit zvyšovat svůj bodový zisk (10) i zajisté
zlepšovat umístění z 9. místa.
Na obě utkání jste samozřejmě zváni!
Začátkem února (5.2.) jsme se tradičně sešli na Výroční schůzi
klubu, kde jsme pečlivě probrali a zhodnotili správnou činnost klubu.
A koncem (27.2.) tohoto měsíce se konal Fotbalový ples v hostinci U
Červinků, kterému bychom rádi poděkovali za perfektní spolupráci.
Dorazilo zhruba 130 lidí, kteří byli svědky pěkné zábavy a velmi bohaté
tomboly se třemi hlavními cenami. Tímto bych také velmi rád
poděkoval všem sponzorům a dárcům, kteří tuto akci podpořili.

Jak všichni jistě víte, letos bude naše vesnice slavit krásných 680
let existence. A fotbalový klub nezůstane pozadu a i on bude slavit své
kulaté narozeniny! O oslavách a dalších společenských akcích pořádané
naším klubem, které se budou konat na hřišti, a o jejich
podrobnostech, Vás budeme brzy informovat. A to buď na našich
internetových stránkách: http://www.horniredice.estranky.cz, nebo na
Facebooku: https://www.facebook.com/fkhorniredice.
Které určitě sledujte, aby Vám neunikla žádná novinka, pozvánka, či
výsledek.
Shrnuto, podtrženo, všichni jsme už probraní ze zimního
„spánku“ a připraveni vlítnout do nového roku za spoustou krásných
sportovních zážitků. Nezůstaňte pozadu a pojďte s námi již tento
víkend.
Na viděnou na hřišti.
za FK Horní Ředice
Jan Skoumal

TENIS
Halová sezóna pro děti, které se věnují
tenisu stále probíha. Halu v Pardubicích
máme rezervovanou 2x týdně do poloviny
dubna. Účast je bohužel nižší než
v minulých sezónách především z důvodu
nemoci. Je to škoda, protože chybí
pravidelnost a to se negativně projevuje
na zvyšování tenisové úrovni.
Rád ale vzpomenu ty děti, které mají
největší účast a je to znát na jejich hře. Je
to Adéla Chybová, která navíc absolvuje i
turnaje ČTS. Michaela Morávková se snaží
smazat dva roky, kdy se tenisu nevěnovala.
A daří se to. Velký skok během zimy udělal
Martin Šmíd (8.let). Adéla Valachová a
Zuzka Krátká snad taky budou mít pravidelnější účast. Do haly chodí
pravidelně i sestry Doležalové, Ročková a Tomáš Diblík, děti z Holic.
Všechny děti se už těší na kurty, kde mají možnost trénovat častěji.
Na sezónu 2016 je připravený Kalendář tenisových turnajů Horní
Ředice.
Štefan Chyla

Zuzka Krátká, Adéla Valachová, Martin Šmíd, Tomáš Diblík, a v akci
na fotu nahoře, Adéla Chybová

Kalendář tenisových turnajů Horní Ředice v roce 2016
18. – 19.06.

XXIII. ročník Tenisový turnaj jednotlivců nad 35 roků

02. – 03.07.
13. – 14.08.

IV. ročník
Tenisový turnaj jednotlivců nad 50 roků
XVI. ročník Mistrovství Ředic jednotlivců

27. – 28.08.

XXI. ročník Tenisový turnaj - čtyřhry

03. – 04.09.

IV. ročník

Tenisový turnaj žen a dívek

10. – 11.09.

XI. ročník

Tenisový turnaj dět do 15 roků

24. – 25.09.

XI. ročník

Závěrečný turnaj – losované dvojice

PÁR SLOV Z BABINCE
Neexistuje země, kde by se chléb nepekl, neexistuje
domov, kde by chléb nevoněl a neexistuje člověk, jemuž by
se chléb přejedl.
Sešly jsme se poslední lednovou sobotu, abychom se
navrátily k tradici pečení chleba ze žitného kvasu, jak ho
upekly již naše prabáby. Paní Marta Hubáčová nás
zasvětila do tajů pečení chleba. Dozvěděly jsme se, jak a
proč si upéct originální voňavý křupavý chléb.
Výhodou domácího pečení je možnost použít přísady podle
vlastní chuti a zároveň se vyhnout konzervantům, látkám
zvýrazňujících chuť, alergizujícímu droždí, velkému
množství soli a jiným látkám.
Odměnou nám byl čerstvě upečený voňavý chléb, na němž
jsme si velmi pochutnaly. Domů jsme si odnesly plno
dojmů, sklenici kvasu a recept.
za Babinec Th

Tělovýchovná jednota Sokol děkuje –
všem, kteří v sobotu 6. února okolo
osmé hodiny ranní přišli „posílit“ tradiční
hornoředický masopustní průvod, jenž
se letos po všech stránkách vydařil.
Bohatá účast masek, vřelá přijetí, krásné
počasí a dobrá nálada vydržely až do
setmění. Také obsah „kasiček“ byl velmi
hřejivý a pokladna naší TJ Sokol, která
veškeré tyto prostředky věnuje
především na zabezpečení sportovní
činnosti dětí a mládeže, obohatil po
odečtení nákladů ve výši 6.768 Kč o 18.240 Kč.
Za podporu naší celoobecní akce vám, ale také všem, kteří se na jejím
pořádání jakýmkoliv způsobem podíleli, patří upřímný dík.

Ať žije 18. února jubilejní 20. hornoředický masopust 2017
Medvěd

MALÉ JUBILEUM SOKOLSKÉHO PLESU
Rok 2015:
Zuzka: „Prosím Tě, napíšeš článek na ples do Občasníku?“
Tereza: „ No jo, no... Ale jenom letos, příští rok si ho napíšeš sama, bych
omílala to samý dokola! Kdo by to četl?!“
Rok 2016:
Tereza: „Chceš napsat článek na ples do Občasníku?
Zuzka: „Jéééé, to bys byla zlatá!“
Tereza totiž usoudila, že se bude ráda opakovat, psát to samé dokola a
vychvalovat to, co už jednou vychvalovala.
Na úvod připojím dvě z mnoha milých reakcí zveřejněných na sociální síti
Facebook:
P.N: „Děkuji za super ples, výborně jsme se všichni bavili.“
M.K: „I já děkuji za krásný ples, krásné stoly-plovoucí svíčky, občerstvení,
milá pozornost na uvítanou a přípitek, bohatá tombola, skvělá hudba,
nekuřácké prostředí... SUPER A JEN TAK DÁL!!!!!“
Ano, přesně tak to bylo. Začněme ale od začátku, s dovolením si vypůjčím
hodnocení paní M.K., kterému dám trochu konkrétnější podobu.
Milá pozornost na uvítanou - lahvička šampaňského a k ní dvě skleničky
ozdobené zlatou stuhou potěšily a překvapily. Zase dobrý nápad, který, ve
spojení s hromadným přípitkem na jubilejní pátý ples a nový rok, získal o
stupeň vyšší dimenzi. Přiznám se, byla jsem trochu dojatá...
Krásné stoly - plovoucí svíčky, dekorativní sněhové vločky, větvičky ve
vázičkách, ozdobené ručně dělanými textilními květinami, musely
zaujmout každého. Kam na ty inovace holky stále chodí? :-)
Občerstvení - věnečky, koláčky, tyčinky a hlavně luxusní škvarky manželů
Hrdých, díky kterým se alkoholové delirium mnohým z plesajících citelně
prodražilo... :-)
Bohatá tombola - souhlas, a co víc... vše vkusně i vtipně naaranžované,
ceny hlavní tomboly nevídané - radost z nich postihla i Terezu, oléééé!!!

Skvělá hudba - skupina Tiger Swing z Ústí nad Orlicí se opět osvědčila, na
své si přišli taneční fajnšmekři i můj manžel... :-)
Nekuřácké prostředí a místenkové vstupenky už byly jen třešničkou na
dortu.
Nijak zvlášť nenadchlo pouze vystoupení taneční skupiny Last Boys Crew,
postrádající originalitu i preciznost.
Zuzko, Stáňo a Líbo děkujeme za jedinečný ples, který organizujete
s nevšední péčí, starostlivostí a zodpovědností, očividně preferujete
spokojenost plesajících a noblesu v tom dobrém slova smyslu nad ziskem.
Svými skvělými nápady si nasazujete laťku každým rokem o stupínek výš.
Jsme zvědavi, kam společně budeme stoupat příští rok...
Tereza Vostřelová
P.S: Zuzko, to už si ale ten článek napíšeš opravdu sama... :-)

Dětský karneval z Ledového Království…
Tradiční dětský karneval se letos konal 14.2.2016 v sále u Červinků.
Bohatý program, který jsme si připravili se vydařil na jedničku.
V podání Olafa a Anny z pohádky Ledové království, musely děti
překonat několik netradičních úkolů, aby se mohly setkat s princeznou
Elsou.
Spousta nádherné hudby z této pohádky hrála celou dobu v sále a
rodiče s dětmi si společně několikrát zatancovali.
Když se objevila Elsa a obešla všechny děti co na ní netrpělivě celý
karneval čekaly, bylo vidět i několik slziček v jejich očích.
Všichni, co jsme se podíleli na přípravách karnevalu se již nyní těšíme
na příští rok, abychom opět mohli s dětmi prožít tuto nádhernou
atmosféru.
Posílám touto cestou srdečné poděkování Vám Všem.
Zuzka Kvapilová

24 hodin denně,7 dní v týdnu
Jít si půjčit knížku kdykoliv a zadarmo?
Ve světě běžná a oblíbená služba pouličních knihoven
je k mání i v Horních Ředicích! Konkrétně na autobusové
zastávce Horní Ředice - Obecní úřad.
Řádné fungování závisí na odpovědném přístupu čtenářů.
Knihovnička je otevřena 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, bez
průkazky a poplatků, formou samoobsluhy.
Knihy do ní věnují sami čtenáři.
Cílem projektu je poslat mezi lidi zapomenuté knížky z našich
poliček, dát jim novou šanci a podpořit ty čtenáře, kteří to ocení.
Přinášet nebo odnášet knihu může do pouliční knihovničky
kdokoliv a kdykoliv.
Knížky je možno si půjčit, věnovat, vzít nebo vyměnit za jinou.

KNIHOVNIČKA JE OTEVŘENA
24 hodin denně,7 dní v týdnu

•
•
•
•
•

Knížky si můžete půjčit domů
Knížky můžete věnovat
Knížky si můžete vzít
Knížky můžete vyměnit za jiné
Ke knížkám se chovejte uctivě a s láskou

Ředický borec-Ředická borka aneb, jak se mi to stalo
osobní zpověď :-)
No, stalo se mi to tak...
Vloni na jaře, po dětském branném závodu, jsem neprozřetelně odpověděla
„ANO“ na otázku Aleše Hlávky, zda bych se zúčastnila obdobného závodu pro
dospělé. Průzkum mezi přítomnými zřejmě naplnil jeho očekávání a společně
s partou ochotných nadšenců vizi přivedl k životu. Jak jsem se vylekala, když
jsem na webových stránkách obce, facebooku a letácích zahlédla termín
konání akce. Teď už mi nezbývalo nic jiného, než se přihlásit. Jak bych
vypadala, že?! Poslala jsem e-mail s následujícím textem: „Protože někdo
musí být poslední, přihlašuji se na závod.“ Přišla odpověď: „Neboj se,
poslední nebudeš!“ Ne, že by mě to nějak uklidnilo, obzvlášť, když jsem se
stala v celé rodině terčem nepochopení, údivu a posměchu: „Ty umíš jako
běhat?“ „Co tam budeš dělat, když tvůj jediný pohyb je od dveří k autu!!!“
Tsss! Začala jsem přemýšlet nad tím, jakým způsobem bych za 14 dní vyladila
svoji fyzickou formu. Když mě nic efektivního nenapadlo, přišlo na řadu
taktizování: vyběhnout ze hřiště, aby všichni viděli dravé nasazení, za rohem
začíná procházka kolem Ředického rybníku a na konci trati běh.
Přišel den „Dé“. Poobědvala jsem hovězí vývar, brambory, 5ks smažených
rybích prstů a okurky na kefíru (beze srandy). To, že jsem si měla dát něco
dietnějšího, jsem měla zjistit za několik málo okamžiků...
Startovní číslo 14 vybíhá na trať. Všem na očích koulím po vyznačené trase
pneumatiku, (kdo by byl řekl, že je tak těžká), přebíhám kladinu, házím
s kládou do dálky, vyběhnu na hráz a... nemůžu!!! Zmocňuje se mě zoufalství,
přede mnou pět kilometrů a já už teď sotva popadám dech. Nevzdávej to,
bojuj! Nakonec běžím, jdu, klušu a rychlojdu vstříct dalším branným úkolům.
To se bohužel nelíbí rybím prstům. Třikrát polknu, vynadám si do domácího
zvířectva a statečně pokračuji v trase. Před lesem se hlásí o slovo natržený
přední zkřížený vaz, památka na jednu nevydařenou lyžařskou sezónu. Vydrž!
U rybníka Mordýře plním úkol - lenochodové lezení po laně. Bezva, pr..l jsem
nahoru vyhoupla, ostuda se nekoná. Po pár set metrech skok z místa. Fakt se

snažím doskočit alespoň ke druhé čáře. Sakra! Těsně! Vyrážím dál, cenné
vteřiny hloupě ztrácím pózováním fotografce, ale jinak se opravdu snažím, co
to jde. Probudil se ve mě soutěživý a bojovný duch, nechci být poslední, stačí
mi předposlední místo. A co když se snažím tak moc, že by to mohlo být na
bednu? S neskromnými myšlenkami přibíhám na vzduchovkové stanoviště,
kde na dvě rány sestřelím tři plechovky!!! Jsem dobrá! Na dohled cíl,
z posledních sil vbíhám na hříště, přelézám žebřík, podlézám „dráty vysokého
napětí“ a snažím se nafouknout balónek. Lapám po nějakých zbytcích dechu,
balónek praská, stopky se zastavují, hlava se mi motá, ale žiju!
Ve finále stojím na bedně!!! Budu dlouho vzpomínat na ten pocit osobního
triumfu, překonání sebe sama a dokázání si něčeho, co jsem si myslela, že
vůbec neexistuje. Ale co na tomto dni považuji za vůbec nejlepší je to, že se
v přátelské atmosféře setkala bezvadná parta pohodově naladěných lidí, což
je nakonec víc než všechny medaile dohromady!
Za můj první sportovní úspěch v životě organizátorům branného závodu
z celého srdce děkuji. Těším se na příští rok, ale to mi, prosím, rezervujte
místo ve svých řadách. U pípy mi to bude slušet... :-)
Tereza Vostřelová



PŘIPRAVOVANÉ AKCE
17.04.2016
19.04.2016
30.04.2016
01.05.2016
08.05.2016
10.05.2016
27.05.2016

-

Vítání občánků
Sběr papíru - ZŠ Horní Ředice -15 - 17 hodin
Pálení čarodějnic
Prvomájový cyklovýlet
Ředický atleťák aneb příprava na atletickou sezónu
Den matek - ZŠ Horní ředice - Hostinec u Červinků
Dětský den

10.06.2016 - 12.06.2016
Oslavy obce Horní Ředice 680 let
700 let výročí od narození Karla IV

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narodili se:
Jan Fiala
Ondřej Konvalina
Adéla Jarkovská
Gabriela Malá
Daniel Adámek

346
308
188
350
276

Odstěhovali se:
Zuzana Škamlová
Pavel Neuman
Marcela Svědirohová

6
65
282

Opustili nás:
Alena Šidáková
Václav Říha
Eduard Beck

58
148
150

Přistěhovali se:
Radek Rádl
Dalibor Záruba
Ján Porubský
Eva Dostálová
Nicola Velinská
Barbora Dostálová

41
168
339
367
367
367

K 7. dubnu žije v naší obci 1041 obyvatel.
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