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Vážení spoluobčané,
v pravidelném cyklu ročních
období právě zažíváme
počátek léta, přesto již
několikrát jsme pocítili pro
někoho radosti, pro jiného
strasti plynoucí z více než
třiceti stupňových teplot.
K probíhajícím prázdninám a
blížícím se žním však teplé
počasí docela jistě patří, proto
vřele vítejme každé slunečné
ráno a následný hezký den a také nelamentujme, že už je půl roku
„pryč“, nýbrž se těšme na krásný zbývající půlrok. Ten uplynulý se
v naší obci vyznačoval nejen viditelnou stavební činností, ale také
mnoha kulturními a společenskými akcemi. Mezi nejvýznamnější
patřily oslavy od 10.-12. června spojené s výročím obce a 700stým
výročím narození Karla IV., syna Jana Lucemburského, který jak známo
roku 1336 vydal listinu, kterou postoupil své východočeské panství
Chvojno, ( kam spadaly i Ředice) v částce 2000 kop grošů do zástavy
bratřím z Lipé. A právě připomínka spojení ředické historie s rodem
Lucemburků se stala motivujícím prvkem při tvorbě programu, který
pro svou pestrost a bohatost nabídky všem věkovým kategoriím byl
rozložen do tří skvělých dnů. K úspěchu akce přispělo nejen přívětivé
počasí, bezproblémová organizace, ale samozřejmě i všichni účinkující.
Průběh důstojných oslav byl tou nejlepší propagací Horních Ředic, za
což patří poděkování obecního zastupitelstva i mé všem, kteří ke
kladnému hodnocení přispěli.
starosta obce ing. Jiří Kosel

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 20.04.2016

Rada obce se seznámila:
 S hospodařením obce za 1. čtvrtletí 2016
 Se schválením dotace od MŠMT na rekonstrukci základní školy,vybráno
z celé ČR bylo pouze 12 projektů
 S uzavřenou smlouvou s Úřadem práce v Pardubicích o zaměstnání
pracovníků na veřejně prospěšné práce
 S přidělením grantu od Pardubického kraje pro TJ Sokol na vybudování
venkovní tělocvičny ve výši 70.000,-Kč
 S dohodou s Povodím Labe, a.s. na částečné úhradě finančních prostředků za
práce spojené se sečením břehů a čištěním koryta Ředičky
 S informace od Pozemkového úřadu ohledně připravované výstavby poldrů a
zpracovávané projektové dokumentace polních cest
 S výsledky soutěže firmy Ekolamp „Sběrač roku“. Horní Ředice se umístily
na prvním místě v kategorii OBEC. Finanční odměna činí 20.000,- Kč
 Se stavem při výdeji kompostérů
 S termíny valných hromad ČS, a.s., VaK, a.s. Pardubice a Lesního družstva
Vysoké Chvojno
 S probíhajícími přípravami obecních oslav
Rada obce projednala:
 Výši nájmu a stanovení kauce za propůjčení nového společenského zařízení
vzniklého z bývalé čerpací stanice

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 25.05.2016






Rada obce se seznámila:
Se stavem finančních prostředků u ČS, a.s. a ČNB
S výší dotace na rekonstrukci základní školy od MŠMT, která činí 4,920.707,Kč
S probíhajícími úpravami kuchyně a společenské místnosti v obecním domě
S nabídkami majitelů chat nacházejících se na pozemcích LD Vysoké
Chvojno k možnému využití předkupního práva při jejich uvažovaném
odprodeji

 S vyhodnocením soutěže „O perníkovou popelnici“ vyhlášenou Pardubickým
krajem a firmou Eko-kom. Naše obec byla vyhlášena na prvním místě
v kategorii do 2 000 obyvatel a získala finanční odměnu ve výši 80.000,-Kč
 S podanou přihláškou do Soutěže Vesnice roku 2016
 S dohodou mezi cestmistrovstvím Holice a obcí o umístění dalších dvou
silničních zrcadel

Rada obce projednala:
 Smlouvu o podmínkách provedení stavby silnice III-2989 (u kostela)
 Žádost firmy Pen-projekty ohledně umístění inženýrských sítí a stanovení
věcného břemena pro stavbu „Hronská“

Rada obce schválila:
 Z důvodu splnění kritérií pro přidělení dotace navýšení rejstříkového počtu
žáků v ZŠ Horní Ředice od 1.9.2016 na 85 žáků

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Ředice dne 16.06.2016

Zastupitelstvo obce se seznámilo:
 S hospodařením za měsíce leden-květen
 Příjmy: 6, 045.863,-Kč
Výdaje: 4, 221.830,-Kč
Zastupitelstvo obce projednalolo
 Probíhající a připravované investiční a neinvestiční akce v letošním roce:
- vestavba učebny a odborné učebny do podkroví a venkovní učebna
- dovybavení kuchyně a společenské místnosti v obecním domě
- vybudování zpěvněných ploch a rozšíření zastřešení včetně bufetu v novém
společenském zařízení „Blanka“
- opravy místních komunikací
- rekonstrukce silnice III-2989 a části sousedního chodníku
- rozšíření a úprava veřejného osvětlení
Zastupitelstvo obce schválilo:
 Rozpočtové změny č. 3/2016
 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu p.č. 4134 – Hronská – kNN

 Prodej chat ev. číslo 7 a 20 postavených na pozemcích v podílovém
spoluvlastnictví – LD Vysoké Chvojno p.č. 6956/52 a 6956/26 (obec se
vzdává práva předkupního)
 Smlouvu o podmínkách provedení stavby mezi obcí a Pardubickým krajem
týkající se záměru realizace stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. 29817-4 Horní
Ředice“
 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Horní
Ředice a RWE GasNet, s.r.o. ohledně přeložky plynovodního vedení

Komise pro životní prostředí informuje
V loňském roce jsme prožili velice teplé a suché léto, což bylo úzce
spojeno s úbytkem vody na území celé naší republiky. Nedostatek vody
se dosud nepodařilo přírodě doplnit. V současné době jsme na začátku
léta a zatím nevíme, co si pro nás příroda připravila letos. Z tohoto
důvodu prosíme všechny občany, kteří pro zalévání používají vodu
z Ředického potoka, aby v době sucha přehodnotili skutečnou potřebu
vody na zalévání jejich záhonů a hlavně trávníků. Loňské léto
znamenalo pro Ředičku velký nedostatek vody a odběr byl v době
největšího sucha zakázán vodoprávním úřadem. Přesto nebylo v
Ředicích výjimkou, že čerpadla u některých rodinných domů běžela
nepřetržitě po celý den. Dle zákona o vodách (č. 254\2001 Sb.) může
každý na vlastní nebezpečí bez povolení nebo souhlasu vodoprávního
úřadu odebírat povrchové vody nebo s nimi jinak nakládat pro vlastní
potřebu, není-li k tomu třeba zvláštního technického zařízení. Pokud je
k odběru použito čerpadlo, jedná se o zvláštní technické zařízení a
k odběru vody je třeba povolení vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad
může rovněž obecné nakládání s povrchovými vodami upravit, omezit,
popřípadě zakázat, vyžaduje-li to veřejný zájem. Proto vás prosíme o
ohleduplnost a pochopení během suchého období při zalévání vodou
z Ředického potoka.
Dále v této souvislosti prosíme občany, aby do Ředického potoka
nevhazovali posekanou trávu, úrodu nepoužitých jablek a další podobný
biologický odpad. Pro tyto odpady lze využít domácí kompostéry nebo
lze odpad uložit na nově určená sběrná místa biologického odpadu
v obci.
J.L.

Pohledem moderátora
S potěšením jsem přijal nabídku uvádět slavnosti v Horních Ředicích.
Z této vesnice ostatně pocházel děd ze strany mého otce. Právě na jeho
větu jsem si vzpomněl, když jsem byl požádán o příspěvek do tohoto
zpravodaje. Otec na závěr lyžařských výcviků, které vedl, říkával:
„Pokud se vám něco líbilo, říkejte to jinde, pokud ne, povězte to nám.“
Svoje připomínky a náměty na vylepšení, a nebylo jich věru mnoho,
jsem pořadatelům už sdělil. A co budu o akci povídat jinde? V prvé
řadě skutečnost, že Horní Ředice připravily na venkovské poměry velmi
kvalitní show. Ocenil jsem především snahu o tematické ukotvení ve
stylu pozdní gotiky a epochy králů Jana Lucemburského a Karla IV.,
které se jako červená nit táhlo všemi třemi dny. Skladba programu mně
přišla velmi pestrá, na své si v podstatě přišli příznivci všech druhů
umění,
které
pro
tyto
pořady
připadají
v úvahu.
Z
nadšených organizátorů sálala chuť nabídnout obecenstvu co nejlepší a
nejrozmanitější zážitek. Pokud jde o dění na pódiu, kvituji s povděkem
výběr hlavních interpretů. Pořadatelé se nesnížili k přeplácení
pohaslých „hvězd“, jež mají svůj zenit dávno za sebou, nebo
angažování revivalů, které jsou podle mého soudu pouze důsledkem
nedostatku invence. Naopak šanci dostali mladí umělci, kteří mají velký
potenciál stát se tahouny nejen východočeské, ale dokonce i celostátní
scény. Překvapivou nápaditostí a vtipem oplývala také dětská
vystoupení nesoucí v sobě též poučný aspekt. Doprovodný program byl
sice z hlediska kvantity skromnější, ale jako velmi dobrý nápad mně
přišla zejména vlastnoruční ražba mincí, které si pak mohli návštěvníci
odnést jako originální suvenýr. Zakončit celé oslavy v neděli v místním
kostele komponovaným pořadem složeným z recitace a vážné hudby se
mně zprvu zdálo jako odvážná myšlenka. Zaplněný svatostánek a
neutuchající potlesk publika však dal zapravdu autorům tohoto nápadu,
poněvadž šlo o velmi důstojné a úspěšné finále. Musím rovněž ocenit
výkon své kolegyně Terezy Vostřelové, která se s novou rolí
vypořádala výtečně a potvrdila, že je nejen skvělou klavíristkou, ale též
kvalitní a pohotovou konferenciérkou. Milí Hornoředičáci, bylo mně ctí
provázet vás vašimi slavnostmi a vězte, že máte být na co hrdí. Přeji
obci Horní Ředice úspěšný rozvoj a mnoho dalších obdobně
povedených kulturně společenských akcí.
Karel Král

foto Radek Práchenský

Milou návštěvou na našich oslavách byla
obec Bošáca. Pozvali jsme jejich zástupce
k této slavnostní příležitosti a oni si pro nás
všechny připravili krásné folklórní pásmo.
Bohaté kroje a veselý zpěv zaplnily celé
pódium. Místostarosta přednesl pár slov
z historie i současnosti jejich okolí.
Propojili jsme společně i umění orientálního
tance. Ukázali jsme tak divákům styl
moderního „fusion“orientu, raks sharqi,
klasického orientu, „vlasového“ tance i
tance s hůlkou.
Ovšem bezkonkurenční byl jejich stánek s
„občerstvením“. Kdo prošel kolem a
nezastavil se alespoň na chvilku, udělal velkou chybu.
Neochutnat ani jednu specialitu z Bošácké pálenice byl opravdu hřích.
Je pravda, že jakmile jste se dostali do spárů muže v černém kloboučku,
modré vestičce a úsměvem na rtech, bohužel si už v té záplavě
ochutnávky nepamatujete jméno, nešlo jen tak odejít.
Rázem jste dostali do rukou
panáka s první
ochutnávkou z pálenice a
k tomu barvitý popis,
z kterého ročního období je
ovoce v ní destilované,
jakým procesem, co v ní
máte cítit a šup tam s ní.
Zakousnete se do
vynikajících škvarkových
bochánků a dostáváte další vzorek s výkladem. Tentokráte hruškovice
znamenité chuti. Zase bochánek…na neutralizaci chutí. A pak je tu
něco extra…režná. Moc dobré pověsti u nás v Čechách neholduje, ale to
jste neměli tuhle!!! Vydýchnete a cítíte obilí a léto. Tak krásně o ní ten
pán v tom kloboučku povídá. Po čtvrtém vzorku je nutné se proplést
mezi davem dalších ochutnávačů a utéct. Pohostinnost a dobrá nálada
z této části fotbalového hřiště byla nakažlivá.
Milí Bošáčané, děkujeme. Oživili jste naše oslavy a určitě na vás jen tak
nezapomeneme. Budeme se těšit na další setkání a spolupráci s vámi.
ZB

Ze školy
Školní rok máme za sebou, rozdali jsme vysvědčení a školáky
čekají prázdninová dobrodružství, kterých se už nemohli dočkat.
Za poslední měsíce jsme toho opravdu stihli hodně. Sbírali jsme
starý papír - tady bych moc ráda poděkovala všem, co nám se sběrem
pomáhali – těm, co nám přispěli i těm, co nám přímo ve sběrném
dvoře pomáhali – pracovníkům OÚ i našim tatínkům. Jen nás mrzí, že
papír nesbírali ze školy všichni, protože z peněz za sběry hradíme
dětem pomůcky, odměny za zájmovou činnost i vstupné a dopravu na
různé školní akce.
Za školní rok jsme nasbírali 13 873 kg papíru a skončili jsme na
pátém místě v soutěži pořádané firmou Marius Pedersen. Získali jsme
finanční dar 1000 Kč. Sbírali jsme také pomerančovou kůru – té jsme
do výkupny poslali celkem 60,5 kg a 4,5 kg citronové kůry. V rámci
Recyklohraní jsme nasbírali 7 545 kusů baterií, také jsme odevzdali 282
kg starých elektrospotřebičů.
I letos jsme vítali nové hornoředické občánky, pro miminka si
děvčata nacvičila pásmo básniček a písniček.
Neminuly nás ani různé znalostní či sportovní soutěže Matematický klokan, přírodovědná soutěž, florbalový turnaj. Všichni
účastníci si zaslouží pochvalu.
Začátkem května nás čekalo vystoupení pro naše maminky na
oslavu jejich svátku. Program tentokrát na téma Čtyři roční období děti
předvedly v sále U Červinků. Vystoupení bylo doprovázeno
fotografiemi pana F. Koubka. Doufáme, že si vystoupení všechny
maminky užily a udělalo jim radost.
Na oslavách založení obce předvedli naši čtvrťáci a páťáci moc
pěkný program o Karlu IV. Ten se líbil i komisi vybírající Vesnici roku.
21. června byli všichni naši prvňáčci pasováni panem králem
Jiřím I. (p. starosta ing. J. Kosel) na „Rytíře řádu čtenářského“. Na
slavnosti v Obecním sále po splnění 3 úkolů získali pamětní list,
čtenářský průkaz do knihovny a knížku od paní královny (p. Polednová
– knihovnice) a pohádkové babičky (p. Voženílková). Nechyběl ani

perníkový Malý čtenář, kterého pro nás upekla a vyzdobila paní
Kunátová – moc ji děkujeme.
V dubnu jsme naši školu předali stavební firmě, která ve škole
buduje na půdě dvě nové třídy. Naše škola nám totiž začíná být těsná,
příští školní rok čekáme 72 žáků. A tak nám od dubna do poloviny
června nad hlavou vrčely pily, padaly trámy, ozývaly se rámy kladivem.
Na dva červnové týdny jsme se odstěhovali do Obecního sálu, protože
jsme se už museli zedníkům uhnout, aby vše stihli. Tady jsme však
vůbec nezaháleli – čekal nás výlet na Den myslivosti, sportovní
olympiáda, dopravní den, přijela k nám policistka s dopravní výchovou,
vyráběli jsme a ochutnávali ovocné a zeleninové saláty, podívali jsme
se na dvě divadelní představení, soutěžili jsme v přírodovědných
znalostech, rozdali jsme si vysvědčení, rozloučili se s našimi páťáky a už
nás čekal výlet do ZOO Olomouc a tím pro nás skončil letošní školní
rok.
A potom - no hurá na prázdniny! Tak ať jsou plné sluníčka,
odpočinku a zajímavých zážitků.
M. Kaplanová

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí
Za rok 2015 jsme obdrželi „Certifikát environmentálního
vyúčtování“. V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti
našich dětí v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci
sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále
přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních
dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování.
Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země.
Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu
a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií
neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 6 televizí a 137,00 kg
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 4,30 MWh elektřiny, 253,37
litrů ropy, m3 vody a 0,12 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili

emise skleníkových plynů o 0,87 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 3,48 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad
na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4
roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám
do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele
počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří
spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5
let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně
životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů,
počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Konečná bilance
vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to
ve všech aspektech.
Z informací společnosti Asekol

foto D.Valachová

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
 V měsíci květnu děti navštívily Centrum zdraví a bezpečí pro celou
rodinu v Karlových Varech. V tomto městečku se naučily, jak se mají
zachovat při nehodách, požáru a v jiných krizových situacích. Dále se
dozvěděly, jak si přivolat pomoc a jak reagovat v prvních minutách
mimořádné situace. Areál tvoří několik specifických budov, včetně

improvizované nemocnice, policejní služebny nebo hasičské
stanice, jež jsou vybaveny odpovídající technikou pro věrnou
simulaci rizikových situací díky interaktivním simulátorům a
trenažérům. Součástí areálu je také moderní dopravní hřiště s
železničním přejezdem a další venkovní lokality pro simulaci rizik
ve venkovním prostředí.
 10.6.2016 se v naší obci pořádaly Oslavy, na kterých děti měly ukázky
scének jak se zachovat v nepříznivých životních situacích:
o polom stromu,
o srážka cyklisty s automobilem,
o záchrana tonoucího,
o záchrana zvířete ze stromu,
o snášení pacienta.
 24.6.2016 bylo setkání přípravek v Břehách u Přelouče. Zde děti
předvedly své ukázky, jak se zachovat v krizových situacích.
 Měsíc červen jsme zakončili každoročním posezením u grilování se
členy sboru, hasiči, dětmi a rodiči.
Všem přejeme krásné léto a budeme se těšit na září, kdy kroužek bude
každé úterý od 16:15 hod. 
za SDH HŘ V.Řepková

Fotbalový klub Horní Ředice
(Jarní část soutěže 2015/16)
Po dlouhé zimní pauze a náročné přípravě, jsme se opět vydali
vstříc novým fotbalovým zážitkům. A tak jsme vykročili do jarní části
fotbalové sezony 2015/2016.
Již od prvních zápasů bylo znát, že z chlapů dávno spadl nováčkovský
respekt z I.B třídy. Na hřištích se odehrávala parádní fotbalová klání.
Nikomu se nedávalo nic zadarmo, což neslo své ovoce. Zmíním
například derby se Sezemicemi, kde padlo neuvěřitelných 12 branek a
naši borci zvítězili poměrem 8:4.
A tak je mou milou povinností Vás informovat, že po skončení letošní
sezony skončilo ředické A mužstvo na překrásném 3. místě a to opět
podotýkám jako nováček této soutěže. Nejlepším střelcem mužstva
nemohl být nikdo jiný než „nedostižitelný“ Pavel Dědič, který pro svůj
klub obstaral 22 vstřelených branek, zároveň se tak stal 3. nejlepším
střelcem celé soutěže!!
Do sezony vkročilo také naše oblíbené B mužstvo. Tak si to
šlapalo nevyzpytatelnou cestou 4. třídy, občas krok správný, někdy
krok vedle až dokráčelo k 7. příčce tabulky. Kritiky se to dá vnímat
negativně, ale jelikož se fotbal na této úrovni hraje hlavně pro radost a
utužení sportovního ducha, tak nic více než pozitivní pocity
nezažíváme. Navíc se jedná o zlepšení a to o celé dvě příčky oproti
podzimní části. Nejlepšími střelci mužstva jsou: Drahoš Patrik 10,
Jirout Leoš 10 a Kamil Kopecký 8.
Naše nejmenší fotbalová „hráčata“ se dle vzoru Medvídka Pú
probrali ze zimního spánku a opět se společně s rodiči sešli na našem
hřišti. Každý čtvrtek se scházejí a poctivě trénují. Pokroky jsou znát a
není pochyb, že když to letos nevyšlo našim reprezentantům na EURU,
tak tyhle lvíčata to jednou jistě hravě zmáknou!
I když je fotbalová sezona dávno v trapu, na hřišti bude stále
živo! Hned první prázdninový víkend a to 2.7. Ředice oslavili již 60 let
fotbalu.

Dále zde bude pořádána řada zábav a to:
- 9.7. – DJ SEVEN
- 30.7. – STARÉ PECKY A FLÁKY
- 13.8. - DJ SEVEN
- 27.8. – STARÉ PECKÝ A FLÁKY
A v neposlední řadě se 23.7. bude již tradičně konat LOTY CUP – což je
turnaj v malé kopané.
Na všechny tyto sportovní i nesportovní akce jste srdečně zváni.
V případě propršených dnů neváhejte sledovat naše
internetové stránky: http://www.horniredice.estranky.cz, nebo na
Facebooku: https://www.facebook.com/fkhorniredice.
Nyní mi dovolte milý fotbaloví a sportovní nadšenci, abych Vám
všem popřál parádní prožití horkých, prázdninových dnů, bezpečné
cestování po zasloužených dovolených a hlavně nezapomeňte
sportovat!
FK Horní Ředice
Jan Skoumal

TJ Sokol Horní Ředice
Letošní cvičební rok skončil trochu předčasně kvůli rekonstrukci
základní školy. Nic to ale nemění na tom, že to byl cvičební rok
úspěšný a velmi bohatý. Děti se účastnily závodů, přehlídek,
vystoupení i stanování. Vidět jste mohli výběr z našich cvičení
například na oslavách obce. Od září se budete moct těšit na
cvičení nová i na ta stará dobrá. 
Nebojte se ale, přes léto je možné aktivně využívat jak
víceúčelové hřiště u rybníka, tak nově vybudované workoutové
hřiště (venkovní posilovnu), kde najdete pro protažení svalů
široké využití. Posilovna byla vystavena díky dotaci
z Pardubického kraje z programu „Podpora výstavby,
rekonstrukcí a oprava sportovních zařízení“, spoluúčasti naší
Tělovýchovné jednoty sokol Horní Ředice a za podpory obce
Horní ředice.
Ráda bych vám jménem TJ Sokol HŘ popřála hezké prázdniny a
slunečnou dovolenou bez starostí.
Těšit se na vás budeme v září.
Zuzana Bolehovská

Ředice atletickou velmocí ? 
Právě jste se asi pousmáli nad
bulvárním nadpisem, ale věřte, nevěřte,
tak nějak tomu doopravdy je.
8. května jsme si v Ředicích uspořádali
vlastní atletické závody – „Ředický
atleťák“, vše přesně jak má být na
skutečných závodech, byla to taková
naše příprava pro mladší žactvo, co je
čeká na „ostrých závodech“.
Závodili předškoláci, mladší žáci,
dorostenci, ale přišli dospělí, maminky
i tatínkové. Těm posledně
jmenovaným patří můj obdiv – nebáli
se závodit, i když už pěkných pár let
uběhlo od jejich posledního závodu a
navíc jejich výsledné bodování bylo i mnohdy překvapivě vyrovnané
s těmi daleko mladšími.
A ti co se neosmělili přihlásit na závody, tak si alespoň na „tajňačku“
zaskákali do písku jen tak. Po závodě se osmělili i někteří další
tatínkové, kteří si vzpomněli na vojnu a dali si několik hodů granátem,
aby se přesvědčili, že jsou ještě ve formě.
Tak a teď k té velmoci – v našem „Ředickém atleťáku“ závodilo 60
závodníků, na závody v Pardubicích za celý Pardubiký okres startovalo
cca 100 závodníků mladšího žactva. A z těch 100 závodníků okolo 30ti
startovalo za TJ Sokol Horní Ředice ! Tak posuďte sami, zda jsme
atletická velmoc nebo ne
A jak to dopadlo na atletických závodech - do krajského kola za
H.Ředice postoupilo 6 mladších žáků: Tomáš Pamánek, Zuzka Krátká,
Štěpánka Melichová, Doubravka Kunátová, Matouš Kareš, Týnka
Melichová, Adélka Šabatová. Následně do národního kola postoupili
Tomáš Pamánek a Týnka Melichová. Gratulujeme !
Na závěr ještě díky profesionálnímu týmu 22 pořadatelů „Ředického
atletku“, bez kterých bychom si doma v Ředicích takový závod
neudělali.... no a brzy nás prověří i Ředický borec, tak vy dospělí... už
je čas zahájit přípravu 









DK

Den matek
Od dcery jsem dostala pozvánku na představení, které si naše základní
škola připravila pro všechny maminky. V úterý 10. května jsem spolu
s babičkou vyrazila směr Hostinec u Červinků.
Mám tyhle akce už za ty roky nachozené…, tak si říkám, kouknu a půjdu.
Nic mi to neudělá. Akademii ze školky už mám za sebou. 
Nápad s vyprávěním jednotlivých měsíců v roce s hudebním doprovodem,
říkadly, pranostikami a připomenutím tradic byl velmi milým
překvapením. Taneční kreace i scénky, které si připravily a vymyslely děti
samy, mě rozesmály. Ivánek Hlávka v roli lékaře, Ondra Pažout v roli
obávaného „štamgasty“ nebo Matěj Mrňák jako „starostlivý“ otec. Myslím,
že Hornoředickému ochotnickému divadlu rostou nové herecké naděje. 
Atmosféra v hledišti byla uvolněná. Všichni tleskali a těšili se na další
kus. Když zasedla za varhany Adélka Chybová, pomalu se s námi
rozloučily všechny měsíce a zatáhla se opona…mezitím se děti doslova
namačkaly na pódium. Chtěla jsem začít tleskat, ale najednou se začala po
sále rozléhat skladba od Vangelis. Byla to přesně ta chvíle, kdy nebylo
třeba žádných slov. Děti pomalu zvedaly ruce nad hlavu a v nich mělo
každé pár namalovaných písmen.
MÁM RÁDA SVOJI MAMINKU, MÁ NÁRUČ JAKO PEŘINKU, KDO
SE V NÍ JEDNOU SCHOVÁ, SCHOVÁ SE PŘÍŠTĚ ZNOVA.
PRO VŠECHNY MAMINKY NA ZEMI A JE JICH HODNĚ, VĚŘTE
MI, PÍSNIČKU ZAZPÍVÁME A POZDRAV POSÍLÁME.
MAMINKO, MÁM TĚ RÁDA.
A bylo to tu. Tentokrát nás dostali všechny. Myslím, že nezůstalo jediné
oko maminky ani babičky suché (chlapy se myslím dost drželi…).
Opravdu jste se překonali a moc děkuji jak dětem, tak učitelskému sboru.
Byl to krásný zážitek.
ZB

Tenis
Po skončení halové sezóny a návratu na antukové kurty některé děti o
tenis ztratily zájem. I to se stává. Pro další zlepšování je potřeba mít
zájem. Děti, které pokračují patří mezi nejlepší a zájem potvrzují i velice
dobrou účastí na trénincích.
Adéla Chybová,Tomáš Diblík hrají i soutěž družstev za TK Holice. Terka
Doležalová a Martin Šmíd mají rovněž velice pravidelnou účast.
Ve dnech 18. a 19.června se konal první letošní turnaj, XXIII.ročník
„Tenis Open“ Tenisový turnaj jednotlivců nad 35 roků.
Přihlásilo se 10 účastníků. Většina zápasů byla velice vyrovnaná a díky
horkému počasí i velice náročná.
Nutno vyzdvihnout finálový zápas, zápas dvou generací, kdy si oba
hráči museli sáhnout „na dno svých sil“.Po setech 6:0 – 3:6 – 6:3
zvítězil Jiří Kosel nad Milošem Kolínem. Oba finalisté ukázali, jak se
bojuje o vítězství v turnaji.
3.místo získal Radek Matyáš, 4.místo Viktor Pařízek.
Turnaje se zúčastnila jediná žena Lenka Kotfaldová a v rozhodujícím
zápase o konečné pořadí získala 9.místo.
V srpnu jsou v plánu dva turnaje, Mistrovství Ředic-jednotlivci a
„OPEN CUP“ čtyřhry, v září pak ještě tři další turnaje.
Štefan Chyla

Vítání občánků
I tentokrát jsme přivítali v dubnu mezi naše nové občánky
hned sedm dětí. Jáchyma Gregora, Martinu Půlpánovou,
Jana Fialu, Ondřeje Konvalinu, Daniela Adámka, Gabrielu
Malou a Adélu Jarkovskou. Ukázněným miminkům jsme
předali něco roztomilého na mazlení a zodpovědným
rodičům malý příspěvek na přilepšenou. Milým
doprovodem byli žáci ze ZŠ, kteří si připravili několik veršů
a písní.
Přejeme všem pevné zdraví.
OÚ

Cyklovýlet
Vydali jsme se tentokrát cestou přes Komárov, Dašice, Kladinu,
Sezemice, kde jsme se ochladili zmrzlinou, a zastavili v Chotči Na Baště - na malé posezení s občerstvením. Trasa byla
nenáročná a krásně jsme si ji užili všichni. Každý jel podle svého.
Celou cestu nás provázelo příjemné počasí a dohromady se
účastnilo cca 60 cyklistů včetně dětí. Opekli jsme si párek, popili
pivko, vínečko nebo limču a po oddechu vyrazili zpět k domovu.
Tak sláva, nazdar výletu zase za rok!!!
OÚ

Kosí song
Ještě v polovině minulého století se o kosu v odborné literatuře psalo
jako o „plachém obyvateli lesních tišin“. Od té doby zjistil, kde je mu
lépe a obsadil zahrádky a prostory u lidských příbytků. Nejprve
nesměle, ale později co zahrádka, to jeden i více párů. Za krátkých
letních nocí zastává funkci budíku, kdy svým hlasitým zpěvem vítá
ranní šírání a rozbřesk. Kdo spí při otevřeném okně, je během chvilky
dokonale probuzen, protože ve zpěvu soutěží více pěvců a předhánějí
se, kdo má silnější hlas. Dříve, když kos zpíval ve dne, hospodáři říkali
„kosák zpívá, bude pršet“. Toto rčení se dostalo i do populárních písní,
například: Je po dešti a kosové si štěstím pletou noty.
V dnešní době zazpívá také, ale pršení se odbude pár kapkami.
Statečně atakuje cizí kočky, které v jahodách pod jeho hnízdem
vykonávají svoji potřebu. A občas se mu povede jim tohle snažení
překazit.
„Svoji“ třešeň chrání se svými druhy proti náletům špačků, že až peří
lítá. Bohužel špačků je přesila a chudák musí jen paběrkovat, k velké
radosti člověčí, na které nezbude vůbec nic.
Jahoda je nejlepší, když se pojídá systémem „záhon pusa“, ale nesmí
vás kos spatřit. Onehdy jsem zakleknul do záhonu. Jen jsem spolknul
první jahodu, přiletěl jeden.
Za silného křiku nízkým letem mi prolétl nad hlavou a bomba z jeho
útrob mě trefila do klobouku. Vykřiknul jsem nelichotivou nadávku na
jeho adresu, ale v tom okamžiku přiletěli další dva a zopakovali nálet.
Naštěstí mě jejich bombardování už nezasáhlo. Kosové se rozmístili po
blízkých střechách a začali na mě „vyštěkávat“. Asi to nebylo nic
pěkného, ale nejsem Jiřík z pohádky, abych rozuměl ptačí řeči. Jahody
mně tak nějak přestaly chutnat, tak jsem se zvednul a opustil záhon.
V tom okamžiku přestalo jejich nadávání a odletěli si po svých
záležitostech.
Na parcele mi hnízdí tři páry. Kdyby měl někdo zájem na
vyšperkování zahrádky, ochotně mu na podzim pár přenechám a
poskytnu mu nezbytné chovatelské rady.
- ant.

Dětský den
V pátek 28.května měly děti v Horních Ředicích svůj den. Kulturní
komise pro ně uspořádala na
fotbalovém hřišti odpoledne plné her a
zábavy. S velkým nasazením děti plnily
rozmanité, nápadité úkoly, za které
získávaly penízky bambinos. Ty pak
mohly vyměnit v obchůdku za hezké
ceny, zaplatit s nimi v tetovacím
„studiu“, šikovným dámám malujícím
obličeje, sympatickému mladíkovi
modelujícímu „cokoli“ z nafukovacích
balónků, či koupit si jízdenku na
okružní jízdu obecními traktůrky.
Každým rokem stoupající počet dětských návštěvníků (i přespolních),
je důkazem toho, že se dětský den organizovaný v Ředicích líbí, a že si
získává čím dál větší popularitu. Bez mnoha dobrovolníků zajišťujících
občerstvení a obsazenost stanovišť by se ale akce neobešla. Všem patří
velký dík!!!
Na závěr malá omluva těm, kteří byli organizátory „polapeni“ s žádostí
o obsazení stanoviště přímo na místě. Snad jsme vás moc nerozzlobili
. Bohužel na akce podobného typu počet členů kulturní komise
nestačí, a proto apelujeme na ty z vás, kteří by byli ochotni pomoci, a
to nejen na dětský den, ale i při jiných akcích, které se konají v naší
obci, dejte o sobě vědět. Budeme moc rádi za jakoukoli pomoc.
Děkujeme.
Tereza Vostřelová

Z letošních prvňáčků se stali čtenáři
Obecní úřad 21. června.2016 – Osmnáct ředických prvňáčků bylo
odměněno za práci v hodinách čtení. Na slavnostním odpoledni byli
pasováni na Rytíře řádu čtenářského.
Při slavnostní akci nechybělo složení přísahy Písmenkové královně, ani
poklepání mečem o ramena od krále Jiříka I. Také rozházenou abecedu,
kterou přinesla pohádková babička z knihovny dokázali složit.
Kromě čtenářského průkazu, krásného parníkového panáka (upekla
p.Kunátová ) obdrželi malí šikulové také dárek, jak jinak, než v podobě
knihy.
Naše knihovna se k této akci, kterou každoročně vyhlašuje SKIP
(Sdružení knihovníků a informačních pracovníků) připojuje již osmým
rokem. Klade si za cíl nenásilnou formou podchytit nejmladší čtenáře
v období jejich zaujetí a nadšení pro svou získanou schopnost čtení.
Myslíme si, že tento slavnostní ceremoniál daleko lépe motivuje děti
k tomu, aby se do knihovny rády vrátily a více četly.
Za knihovnu MP

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
03.09.2016 - Loučení s Létem
04.09.2016 - Den pro dříve narozené s Pardubickou 6
18.09.2016 - Branný závod - pro děti školou povinné
24.09.2016 - Turnaj ve střelbě ze vzduchovky
22.10.2016 - Ředický borec a Ředická borka
30.10.2016 - Hornoředická desítka - běh

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narodili se:
Nela Podaná

54

Odstěhovali se:
Ivana Šafránková
Jan Kakos

10
101

Opustili nás:
Jarmila Tobiášková
Marie Kopová
Marie Říhová

234
54
148

Přistěhovali se:

Petr Kulhavý
Michael Mycak

369
190

K 4. červenci žije v naší obci 1042 obyvatel.
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