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Vážení spoluobčané,
v loňském roce jsme si připomněli v průběhu
třídenních oslav nejen 680 let od první písemné
zmínky o existenci Ředic, ale i 700. výročí
narození Karla IV., syna Jana Lucemburského,
který středověké Ředice byl nucen z nedostatku
peněz zastavit.
Podle ohlasu místních i přespolních to byly
oslavy velmi vydařené. Zvlášť potěšující byl
zájem představitele mladé generace, člena
jedné z vystupujících skupin nesoucí název
Vypuštěné koupaliště, p. Procházky, který se
svými kamarády by si rád účast i letos v Horních Ředicích zopakoval,
protože jak napsal „si minulý rok u nás hraní moc užili a celou akci
pokládají za jednu z nejlepších minulého léta“. Samozřejmě nás všechny,
kteří jsme se na přípravě oslav podíleli, hodnocení od tohoto mladíka
velice těší.
Skupinu Vypuštěné koupaliště však zcela jistě letos nepozveme, neboť
probíhající rok pojímáme jako přípravný. Vždyť rok 2018 je z hlediska
historie obce i státu téměř neopakovatelný.
Po pěti letech si můžeme opět připomenout 260. výročí bitvy u Ostřetína
a Horních Ředic během tzv. Sedmileté války, s kterou je neodmyslitelně
spojena legendární postava generála Laudona. Především však 100 let od
vzniku Československé republiky v roce 1918….
Důstojná příprava oslav v příštím roce by již nyní měla být výzvou nejen
pro zastupitele obce, ale také všechny místní spolky jak k propagaci naší
obce tak i k důstojné vlastní prezentaci.

starosta obce ing. Jiří Kosel

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 25.1.2017
Rada obce se seznámila:
 S přehledem proběhlých a připravovaných událostí v obci.
 S veřejnou vyhláškou o „Stanovení přechodné úpravy provozu během
provádění prací běžné údržby silnic II. a III. třídy“.
 S aktuálním stavem příprav rekonstrukcí silnic III-29817(v úseku od
Bolehovských č.p.181 k Potosu) a III-2989(od I-36 k III-29817) a mostu
29817-4 u Bolehovských č.p.181)
 S dobrovolnickou úklidovou akcí „Ukliďme Česko“ (s doporučením
účasti)
Rada obce projednala:
 Možnou výstavbu chodníku od „Stromu republiky“ k základní škole při
využití finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) v rámci výzev MAS Holicko.
 Připravené žádosti o dotace z grantů Pardubického kraje:
- zpevněné plochy v prostoru workoutového hřiště - venkovní
posilovna (TJ Sokol)
- automatická závlaha trávníku na fotbalovém hřišti
- tenisová škola pro děti
 Projektové záměry základních škol na území MAP ORP Holice v období
2016-2023 a navrhla v rámci naší obce další dva projekty. (vybavení
venkovní učebny a rozšíření zábavně-sportovních prvků ve školní zahradě
a výstavbu tělocvičny).
 Úpravu místní komunikace pod hřbitovem.
 Možnost prodeje 25 akcií neexistující společnosti ČSAD Bus Chrudim
USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 1.3.2017
Rada obce se seznámila:
 Se závěrečným účtem obce za rok 2016: Příjmy – 21,169.786, výdaje –
18,151.631 Kč

 S geometrickým plánem vyhotoveným Ing. Měkotou ohledně nového
zaměření hranic pozemku ZŠ.
 S dokončenými úpravami v zahradě ZŠ
 S aktuálním stavem dlouhodobě připravovaných dopravních staveb v obci
po jednání na Krajském úřadě v Pardubicích dne 16.2.2017
(
přestavba mostu 29817-4 u Bolehovských (č.p. 181) je přeložena na rok
2018 ).
 S rekonstrukcí silnice I-36 Časy – Horní Ředice, doba opravy se
předpokládá od 3.4.-30.6. 2017.
 S informacemi ze schůzky v Časech ze dne 17.2.2017 za účasti ministra
financí, ministra dopravy, ministra ŽP a ředitele SFDI ohledně přípravy
výstavby D35 v úseku Opatovice nad Labem – Časy – Ostrov.
 S realizovaným prodejem akcií společnosti ČSAD Bus Chrudim za částku
31.900 Kč.
 S aktualizací žádosti o zprostředkování dotace ze SFŽP na pořízení
multifunkčního nakladače s příslušenstvím v rámci sběrného místa.





Rada obce projednala:
Navrženou projektovou dokumentaci jednostranného chodníku od „Stromu
Republiky“ k základní škole zpracovanou Ing. Rakem.
Informace o probíhajících změnách územního plánu obce č. 1 a č. 2.
Žádost Krajské knihovny Pardubického kraje o dotaci na příspěvek z fondu
knih na rok 2017.
Žádost obce k Úřadu práce v Pardubicích o zapojení do veřejně
prospěšných prací.

Rada obce schválila:
 Rekonstrukci části plotu s podezdívkou u fotbalového hřiště.
 Dva projekty výsadeb zeleně v intra a extravilánu obce.
Realizace bude spolufinancována z operačního programu ŽP.
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Ředice dne 23.3.2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
 Závěrečný účet za rok 2016.
 Navýšení kapacity jídelny ZŠ Horní Ředice na 80 dětí.
 Nevyužití předkupního práva na prodej chaty na pozemku 4700/8 v k.ú.
Holice v Čechách.

 Změnu Územního plánu Horní Ředice č. 1. a č. 2. Zastupitelstvo obce
Horní Ředice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm.c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona),
v platném znění, správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění vydává
Změnu č.1. Územního plánu Horní Ředice, jako opatření obecné povahy.
 Příspěvek Krajské knihovně Pardubice na fond knih ve výši 2,- Kč na
obyvatele.
 Návrh vyhlášky o nočním klidu.
PRO MNOŽÍCÍ SE STÍŽNOSTI NAŠICH SPOLUOBČANŮ PŘIPOMÍNÁME
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství čl.1 Obecně závazné
vyhlášky obce Horní Ředice č.3/2007, která je vyvěšena k nahlédnutí jak
na webových stránkách obce, tak na Obecním úřadě.
Nastavena jsou následující pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci: v okolí školy, hřbitova a fotbalového hřiště je možný
pohyb psů pouze na vodítku s náhubkem, na veřejných prostranstvích
v obci, vyznačených v příloze (k náhlédnutí na www.horniredice.cz) je
možný pohyb psů pouze na vodítku. Splněním povinností zajišťuje fyzická
osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.
Vymezen je i prostor pro volné pobíhání psů: ostatní komunikace parc.č.1606, náhon - parc.č.605 a ostatní komunikace - parc.č.1574. Volné
pobíhání psů v těchto prostorech je možné však pouze pod neustálým
dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.
Městská policie Sezemice bude dohlížet na dodržování této vyhlášky.
Podobně i na nařízení Rady obce týkajících se zákazu parkování na
chodnících, vjezdech a obecních zelených plochách. Jedná se
o neoprávněné zabrání veřejného prostranství a tím přestupku podle §47
zákona č. 200/1990, kterému odpovídá příslušná finanční sankce.
Nejedná se ale jen o problém s volně pobíhajícími psy, ale i o psí výkaly,
které stále přibývají v našem okolí. Prosíme proto majitele psů, kteří chodí
venčit svoje mazlíčky mimo svoje pozemky, aby tyto exkrementy uklízeli.

ZŠ HORNÍ ŘEDICE
Děkujeme, že vám můžeme sdělit něco o naší škole.
OUCMANICKÝ POBYT
Do Oucmanic se letos jelo na dvě skupiny. Mladší děti 6. - 8. února
a my starší 20. - 22. února. V Oucmanicích jsme dělali mnoho
zajímavých věcí jako třeba: svíčky z parafínu, náramky, vánočku a
mnoho dalších věcí. Domů jsme přivezli každý nějaký suvenýr. Na
jejich farmě přibyla zvířata jako třeba morčata a kůzlata. Myslím, že
jsme si to všichni užili, také jsme se dozvěděli mnoho zajímavých
informací.
(Adéla Valachová, 5. r.)

Náš pobyt v ekocentru
Rádi bychom vás pozvali do ekocentra v Oucmanicích. Byli jsme
tam se školou. Měli pro nás připravený zajímavý program. Nejen, že
dobře vaří, ale mají tam i moc krásné pokoje. Je tam i rybník. Hladili
jsme si domácí zvířátka. Byl tam i oslík Ámos, ovce, kozy s kůzlaty a
malá morčátka i králíci.
Ze sádry jsme odlévali stopy zvěře, poslouchali hlasy ptáků. Taky
jsme vyrobili super krmítka pro ptáčky, která umístíme na školní
zahradu a do okolí školy. Vyráběli jsme i svíčky z voskovek, došlo i
na štípání a řezání dřeva, a to bez úrazu! Bylo to tam nejlepší. Všem
moc doporučujeme.
Ondra M., Filip a Marek P., Ondra K. (4.r.)

MATEMATICKÝ „KLOKAN“
V pátek 17. března. 2017 se žáci 2. – 5. ročníku účastnili
matematické soutěže.
Na vypracování listu jsme měli 60 minut. Mnohá matematická
cvičení byla celkem lehká. Ale nad některými jsem si lámala hlavu.
Všichni jsme dostali tabulku, kam jsme si zapisovali výsledky. List
jsme potom odevzdali paní učitelce. A jak to dopadlo? To zatím

nevíme, ale netrpělivě čekáme na naše výsledky.
Tereza Vostřelová (4. r.)

Proti proudu času
je název výstavy o pravěku, na kterou bych Vás tímto chtěla
pozvat.
2. března. 2017 jsme jeli na výstavu do Pardubic na zámek.
Paní průvodkyně nám ukázala časovou osu a pak jsme se vydali do
minulosti. Nejdříve nás čekala doba železná, pak bronzová a
nakonec kamenná.
Prohlédli jsme si, jak se žilo v minulosti. Poznali jsme staré vázy,
šperky a zbraně.
Dále pravěké domy a procházeli jsme i pravěkým pohřebištěm.
Nakonec jsme se mohli obléknout do pravěkých obleků a hráli jsme
si na archeology.
Moc jsme si to užili a i něco dozvěděli.
Veronika Potůčková (4. r.)

Výstava o Karlu IV. - Korunovační klenoty na dosah
Čtvrťáci a páťáci byli na výstavě o našem významném panovníkovi
Karlu IV.
V muzeu se nám moc líbilo, viděli jsme mnoho zajímavých
exponátů. Mohli jsme si na vlastní kůži vyzkoušet, jak se cítili
opravdoví králové - nasadit si korunu, vzít do ruky žezlo, jablko a
na sebe si obléct plášť. Byla tam i replika korunovačních klenotů a
ukázky starých mincí.
Výstava byla moc hezká. Cestou zpátky k autobusovému nádraží
jsme se zastavili v mléčném baru a dali jsme si něco na zub.
Pak zase hurá zpátky do školy.
(Štěpánka Melichová, 5. r.)

Masopust z pohledu historie
Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic
společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře.
Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná
40denní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je
pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný
"tučný čtvrtek" či "tučňák". Panovalo přesvědčení, že v tento den má
člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.
Hlavní masopustní zábava začínala o "masopustní neděli". Také toho
dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se všichni
chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a
tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve
znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se konal "mužovský bál", kam
neměla přístup svobodná chasa; tancovali jen ženatí a vdané.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi
průvody maškar, hrála se masopustní divadelní představení, secvičená
obvykle žáky. Obchůzky masek neměly závazná pravidla; záleželo na
vtipu a pohotovosti "maškarádů", jaké taškařice budou provádět. Masky
byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí a především pálenkou a
pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik
tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např.
medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou
bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby.
Objevovala se i maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na
zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších.
Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy
zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z radních všechny vyzval,
aby se v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní
předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci muziku "pochováním
basy" (symbol toho, že v postu si hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci
pochovávali Baccha. Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat
přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném
kabátě.
O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné
zprávy již ze 13. století, i když svátek je zřejmě ještě staršího data. Od
středověku mravokárci vystupovali proti rozpustilostem, které se o
masopustu děly, lidem to však nijak neubíralo na dobré náladě. Kolem

18. století se začaly pořádat zvláštní taneční zábavy, tzv. reduty.
Zpočátku byly přístupné jen vyšším vrstvám, později všem zájemcům.
První reduta v Praze se konala v roce 1752.
Zpracováno podle knihy Vlastimila Vondrušky "Církevní rok a lidové
obyčeje" (str. 48-49); vydalo nakladatelství DONA v Českých
Budějovicích v roce 1991.

Masopust v Horních Ředicích dnes
Jako obec jsme velice rádi, že se nám podařilo na tradici masopustních
průvodů úspěšně navázat. Do ulic jsme se v letošním roce vydali již po
dvacáté v řadě a stálo to za to. Průvodu bylo hodně přáno „ze zhora“ o
čemž svědčí rekordní účast jeptišek jako doprovodu velebného pana
Šedivého. V pojizdné kazatelně se místním lidem dostalo rozhřešení a
z těch přespolních si zpověď nenechala ujít ani návštěva z Anglie.
Z ostatních tradičních masek nechyběli již zaběhnuté páry ženicha
s nevěstou a medvěda s medvědářem. Jenom řezníci Mňouk a Štěk se
po loňském fenomenálním úspěchu z důvodu nemoci nedostavili, tak
snad příští rok. Celé veselí doprovázela hudba k tanci v čele s panem
Františkem Machačem a koňské spřežení pana Červinky.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do masopustního veselí, pohostili
průvod a finančně přispěli. Pohoštění bylo jako každý rok velkolepé, od
tradičních koblih přes různé chuťovky, řízečky, větrníky nebo třeba i
utopence. V každém navštíveném stavení jsme si s domácími připili na
zdraví a není tedy divu, že cesta přes celou vesnici byla dlouhá a
náročná.
Celkem bylo vybráno 25067,- Kč. Tyto peníze budou využity na nákup
nářadí, cvičebních pomůcek pro další cvičení.
Doufám, že tradice masopustních průvodů v naší obci bude zachována i
do budoucna a že se toto veselí bude těšit velké oblibě i v příštích
letech. Zejména bych chtěl poprosit ty z nás, kterým nic neunikne a jistí
průvod z pohodlí tepla domova za záclonou a zamčenými dveřmi.
Nebojte se a pojďte mezi nás…
J.L.

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
 V měsíci prosinci 2016 se uskutečnil výlet do Čertoviny u Hlinska -

















výlet se podařil, dětem i rodičům se zde moc líbilo. Děti navíc od
,,čertíků“ dostaly vánoční dárek v podobě hadic a proudnic na požární
sport.
25. 12. 2016 některé děti ze sboru nelenily a přidaly se k dospělým na
výšlap, který se koná každý rok na kopci Hořánek. Poděkování patří
všem, kteří se této akce zúčastnili. Na kopci se sešlo i s kolegy z SDH
Komárov a SDH Dašice přibližně 75 lidí. Zde si opekli buřtíky a v
odpoledních hodinách se vydali směrem domů.
Od prosince do února se děti chodily saunovat do Saunového ráje
v Holicích. Saunování bylo vždy zakončeno Saunovým ceremoniálem s
malým osvěžením v podobě ovoce.
V tomto roce jsme se s dětmi zařadili do celostátní hasičské hry s
názvem "PLAMEN".
21. 1. 2017 měly děti vystoupení na hasičském plese v Horních
Ředicích - se scénkami ,,Srážka vozidla s cyklistou a záchrana kočky ze
stromu“. Ukázky sklidily velký potlesk. Dětem patří ještě jednou velké
poděkování za vystoupení.
4. 2. 2017 se nejmenší děti zúčastnily soutěže v Kostěnicích s názvem
,,Kostěnické hrátky s hasičátky“. Zde soutěžilo jedno družstvo
přípravky - každý člen si domů odvezl medaili za účast a dáreček v
podobě lahve na pití, sladkostí a upomínkových předmětů.
10. 2. a 11. 2. 2017 se tři členové sboru účastnili školení vedoucích
mládeže na Horním Jelení. Jeden člen obnovoval zkoušku "Vedoucí
mládeže 3" po dvou letech, druhá členka obnovovala odbornost
"Vedoucí mládeže 3" po čtyřech letech a zároveň si udělala novou
odbornost "Vedoucí mládeže 2". Další člen, kterého jsme získali z řad
našeho sboru pro práci s dětmi, si dělal odbornost "Vedoucího
mládeže 3" a "Rozhodčího požárního sportu pro děti".
18. 2. 2017 se 6 členů z dětského kolektivu se svými vedoucími
účastnilo Masopustního průvodu v naší obci.
23. 2. 2017 z obce Břehy přivezl Martin Brandýský a Pavel Bílý pro děti
kladinu na trénování štafety 4 x 60m. Upravili ji dle směrnic hry
Plamen a umístili na tréninkové hřiště.
25. 2. 2017 - Plnění odznaku odbornosti – sedm dětí se vydalo spolu s
vedoucími plnit odznak odbornosti do Ostřetína. Dvě děti získaly

odznak malé hasičátko - Nikola Bártová a Lucie Brandová. Pět dětí
získalo odznak Strojník Junior - Tereza Machatá, Ondřej Machatý,
Matěj Brandýský, Kristýna Brandová a Lucie Bílá.
V Ostřetíně se odevzdávaly i obrázky, které děti namalovaly do
soutěže PO – požární ochrana očima dětí, zařazené do hry PLAMEN.
Téma soutěže PO bylo sv. Florián.
 9. 3. 2017 čtyři členové sboru vytyčili na tréninkovém hřišti trať na
štafetu 4 x 60m a na štafetu dvojic.
 14. 3. 2017 proběhl kroužek hasičů po dlouhé době opět venku. Děti
trénovaly štafety a běh přes kladinu.
V Jarních měsících se budeme připravovat na štafetové závody a
požární útok. Doufáme, že nám bude počasí přát a budeme moci
trávit co nejvíce času venku.
Pokud by se chtěl někdo z řad dětí ve věku 3 - 13 let přidat do našeho
týmu, neváhejte, rádi Vás u nás přivítáme a zařadíme se tak společně ve
větším počtu do celostátní hry PLAMEN a do okrskových soutěží.
Mladí hasiči se scházejí vždy každé úterý od 16:15 do 17:45.

ČINNOST SDH:









21. 1. 2017 proběhl již tradiční Hasičský ples, -Velké DÍKY patří
sponzorům, kteří poskytli věcné dary na hasičský ples,
12. 2. SDH věnovalo na dětský karneval sponzorský dar v podobě
sladkých odměn,
18. 2. 2017 členové SDH vykonávali dozor a zajišťovali bezpečnost
průběhu Masopustního průvodu v naší obci,
6. 3. se dva členové SDH zúčastnili v Holicích školení, které se týkalo
zadávání dat jednotky požární ochrany obcí na Hasičský portál,
16. 3. se zúčastnil velitel jednotky a jeho zástupci školení Velitelů
v Holicích,
18. 3. proběhl sběr starého železa - za věnované staré železo všem
moc děkujeme,
18. 3. se tři členové sboru zúčastnili školení hospodářů a pokladníků
v Černé za Bory,
24. 3. se členové výjezdové jednotky zúčastnili v Chotči zdravotního
školení,



8. 4. 2017 čeká členy sboru školení na motorové a rozbrušovací pily

Připravované akce:
 30. 4. 2017 dozor při pálení Čarodějnic.

,,Kostěnické hrátky s hasičátky“

„Výšlap na kopec Hořánek“

„Hasičský ples“

„Peklo Čertovina“

Za SDH Horní Ředice Veronika Řepková, DiS.

Fotbalový klub Horní Ředice
(Zimní příprava, zahájení jarní části sezony 2016/2017)
Krásný jarní den milí přátelé. Rád Vás opět zdravím při letos prvním
počteníčku našeho ředického občasníčku.
Nový fotbalový rok jsme jako vždy začaly výroční schůzí, která se konala
v sále v hostinci u Červinků. Zde se také pořádal tradiční sportovní bál.
Mezi tím také začala nejméně oblíbená činnost a to příprava na jarní
sezonu.
Jako první vyběhl do ulic „A“ tým. A to doslova, jistě jste měli příležitost se
s borci setkat, když se prodírali ulicemi naší vesničky. Kromě těžké
tréninkové dřiny mužstvo odehrálo také 5 přátelských utkání s těmito
výsledky: Luže 2:2, Rozhovice 2:2, Roveň 5:3, Heřmanův Městec 1:2, Lípa
6:3 a Rohovládova Bělá 2:1 (HŘ vždy první výsledek). Do sezony pak
vkročili z 3. místa, které ihned prvním zápasem potvrdili. Na domácím
hřišti totiž remizovali po velmi atraktivním utkání s 1. celkem celé soutěže
– Srch. Zápas dospěl až k penaltám, kde byli hosté šťastnějším celkem.
Výsledek tedy - 4:5. Jedinou posilou mužstva je Vlasta Englich, který přišel
z Dašic.
Zato „B“ mužstvo to s přípravou moc nepřehánělo. Odehrálo 2 přípravné
zápasy: Chvojno 1:5 a H. Jelení dorost 1:2. Hráči vykročí do sezony 2.4. a
to zápasem v Litětinách. Věříme, že dosavadní první příčka, která týmu
náleží, vydrží co nejdéle a společně se o ni popereme.
I pro nejmenší lvíčátka sezona pomalu začíná. Scházejí se stále každý
čtvrtek a pilují své dovednosti. Svůj první letošní zápas odehrají 6.4.
v 17:00 a to doma na hřišti v Ředicích.
Nejen na tento, ale samozřejmě na všechna fotbalová utkání jste srdečně
zváni! A tak přijďte oslavit příchod jara na fotbalový trávník! Vaši přízně a
podpory, která nás doprovází na každé fotbalové cestě, kterou
podnikneme, si nesmírně vážíme a těšíme se na další veselé fotbalové
zážitky společně s Vámi.
Pro podrobnější informace sledujte naše internetové stránky:
http://www.horniredice.estranky.cz, nebo na Facebooku:
https://www.facebook.com/fkhorniredice, případně
https://www.souteze.fotbal.cz.

Závěrem jsem si dovolil nabídnout rozpis utkání pro jarní část sezony:

Rozpis muži Jaro 2017
Staré Hradiště - Horní Ředice A
Horní Ředice A - Řečany nad Labem
Horní Ředice B - Nemošice B
Proseš - Horní Ředice A
Horní Ředice A - Cerekvice
Dříteč B - Horní Ředice B
Horní Ředice B - Roveň B
Tuněchody - Horní Ředice A
Horní Ředice B - Dašice B
Horní Ředice A - Starý Mateřov
Horní Ředice A - Stolany
Popkovice - Horní Ředice B
Horní Ředice B - Litětiny
Zámrsk - Horní Ředice A
Sezemice B - Horní Ředice B
Horní Ředice A - Sezemice A
Choltice - Horní Ředice A

15.4.2017 16:30 So
23.4.2017 16:30 Ne
29.4.2017 16:30 So
30.4.2017 16:30 Ne
7.5.2017 17:00 Ne
7.5.2017 17:00 Ne
13.5.2017 17:00 So
14.5.2017 17:00 Ne
20.5.2017 17:00 Ne
21.5.2017 17:00 Ne
28.5.2017 17:00 Ne
28.5.2017 17:00 Ne
3.6.2017 17:00 So
4.6.2017 17:00 Ne
10.6.2017 17:00 So
11.6.2017 17:00 Ne
17.6.2017 17:00 So

Věřím, že jarní slunce Vám již předobrou náladu tvoří, nechť ať co
nejdéle vydrží! Sportu v Ředicích ZDAR!

za FK Horní Ředice
Jan Skoumal

Babinec a sestry Chalupovy
Poprvé jsem se účastnila programu, který připravil místní Babinec.
A protože mám ráda módu z dob našich babiček, tak přehlídka sester
Chalupových byla výzva.
Představovala jsem si ženy zralého věku, které se projdou po parketu,
povypráví historii kostýmu a bude vše odbyto. ALE…tyhle dámy do
přehlídky daly srdce. Koukala jsem s obdivem, jak se tanečně jedna
vedle druhé vlní v sehrané choreografii na dobovou hudbu. Jak se
usmívají a na parketě krásně plují. Vnesly do sálu dobrou náladu,
pozitivní energii. Jejich elán a zapálení pro věc bylo krásné.
V přestávkách, kdy se dámy převlékaly, se postavil doprostřed parketu
starší pán a vyprávěl humorné historky ze svého života a zajímavosti
z historie celé prvorepublikové doby.
Doprovodným programem byla i prodejní výstava ruční práce
nádherných šperků a kabelek.
Odcházela jsem s hezkým pocitem a originálním šperkem na krku.
Děkuji.
ZB
Babinec mimo jiné pořádal v březnu měsíc knihy se spisovatelem
Pavlem Valachem a v dubnu velikonoční tvoření s Věrou Rálišovou.
Těšit se na vás budou opět na podzim.

HLEDÁ SE BABIČKA !!!
Hledáme (adoptujeme) babičku nebo babičku a dědu (NEKUŘÁKY) pro
naši 2letou holčičku na hraní, mazlení a dovádění. Aby poznala, co je
babička a děda, když svoje nemá.
Jsme z Horních Ředic.
V případě zájmu nás kontaktujte na telefon 608 439 489

Začátky a založení jednoty „Sokol“ -zápis z kroniky staré 98 let
Dne 26.září 1919 sešlo se několik mladých nadšenců pro sokolskou
myšlenku v Ředicích v hostinci u pí. A. Hájkové. Sešli se proto, aby si
promluvili mezi sebou, bylo-li by možno založiti zde tělocvičnou jednotu
„Sokol“, ovšem za přispění staré, osvědčené jednoty holické. Bylo nás jen
málo, na prstech by nás spočítal, co jsme se myšlenky té ujali a
povzbuzováni jsouce dvěma neb třemi staršími občany, myšlenku onu
provedli. Třebaže počet byl nízký, o to větší byla chuť pracovat. Pro
památku buďtež uvedena zde jména těch, kteří prokopaly cestu „Sokolu“
v Ředicích, by následovníci naši věděli, kdo jim zde připravil půdy, jíž
nutno vzdělávat. Práce dost těžká, za to ovoce sladké. Byli to: Ant. Sluga,
úředník, Vinc.Malý, herní praktikant, Frant. Valášek, učitel, Bukač Otto,
Drahný Josef, Půlpán Jan, Poledno Václav, Krpata Stanislav, Bedřich
Trojan a Karel Horák, vesměs domácí synkové. A práce se dařila!
Již 4.října t.r. pořádali jsme přednášku: 6 významů tělocv. Jednot a
tělocviku sokolském, kterou přednesl člen jednoty holické br. Ot. Pospíšil.
Návštěva nebyla sice veliká, ale bedlivému pozorovateli neušlo, že zájem
roste. Hned po přednášce přihlásilo se 13 nových členů a 14 žen, takže
jednota čítala toho dne 37 členů. Povzbuzeni jsouce tímto vzrůstem,
rozsévali jsme myšlenku sokolskou chutě dále.

Veřejné cvičení
Dne 12. října t.r. uspořádali jsme jako propagaci veřejné cvičení jednoty
holické. Veliká obětavost členů a členek „Sokola“ holického! Jsme jim
zavázáni velikými díky, že za tak nepříznivého počasí v pozdním čase
ukázali zdejším občanům, co jest to býti sokolem a co sokol dokáže. Vzdor
tak nepříznivému počasí dopadlo cvičení velice pěkně, a to jak cvičení
samo, tak i jeho nejbolavější stránka, otázka finanční. Vaši mladé jednotě
zbylo čistější 1280,- Kč, kterými se posílila, takže se v každé maličkosti
nemusela doprošovat cizí pomoci. Za to vše nutno děkovali jen jednotě
holické. Ta měla práci, ale my užitek
Cvičení neminulo se účelu. Od té doby vzmáhá se jednota neustále.
Dne 28. Listopadu 1919 zapůjčila nám jednota holická hrazdu a koně,
takže jsme mohli začít cvičit. A tak se stalo! Dne 29. Listopadu
shromáždili jsme se poprvé v tělocvičně, abychom s tělesnou i duševní
výchovou členů i členek začali. Od toho dne cvičí se dvakrát v týdnu.
Obětavostí jednotlivých členek bylo umožněno i cvičení v třeskutých
mrazech, ježto přinášejíce dříví i uhlí z domů mohly tělocvičnu vytopiti,
takže bylo lze cvičit.
Zpracováno dle Sokolské kroniky

Vítání občánků
„ Je dnes mojí radostnou povinností přivítat Vás v zasedací místnosti OÚ.„
Tak začínám svoji řeč. Je to již rok, kdy jsem také uváděla vítání 7 dětí. Mezi
nimi byla, jako nejmladší, moje vnučka. Věřte mi, že jsem si doma několikrát
musela přečíst svoji řeč, abych s nezaslzenýma očima a netřesoucím se
hlasem vyslovila jméno Adélky. Každá tato malá slavnost je velmi dojímavá,
když vidíte rodiče, prarodiče a další příbuzné, jak celou událost prožívají. Také
miminka sledují, co se děje kolem nich. Pásmo básniček a písniček žáků ZŠ se
líbí i těm mrňouskům. Řeč pana starosty, podbarvená hudbou varhan, na
které hraje paní učitelka, je tím zajímavější. V neděli, 9.4., jsme přivítali 5
malých dětí – 4 kluky a uprostřed 1 princeznu. Martina Molnára, Josefa
Karáska, Natálii Petráskovou, Ondřeje Baňanku a Vojtěcha Kašpara.
V Ředicích je ještě jeden přírůstek, škoda, že rodiče nepřišli. Také toto vítání
bylo pro mě osobní, protože jsem mohla přivítat do života tři děti z mého
sousedství. Je hezké, že se sejde celá rodina a společně se na památku vyfotí.
Na závěr přeji všem plné zdraví, a abyste se měli všichni rádi.
Ivana Slabá
PS: Rodiče, snažte se, a pak ten výsledek svého snažení nezapomeňte
nahlásit na OÚ. 

POSLEDNÍ VÝZVA !!!
Přestože všech 350 kompostérů bylo rozděleno, je
možné se do 30.4. 2017 dodatečně přihlásit k jejich
bezplatné výpůjčce. Zajištěny budou ze zbylých
kompostérů od okolních obcí.
Zájemci ať se hlásí na Obecním úřadě.

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME HORNÍ
ŘEDICE
V sobotu 8. dubna jsme se poprvé zapojili do celonárodní úklidové
dobrovolnické akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Úklidové akce
probíhají každý rok na území celé České republiky a cílem je uklidit
nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Hlavním organizátorem
akce je Spolek Ekosmák společně s Českým svazem ochránců přírody.
Akci pravidelně podporuje mnoho institucí a organizací, včetně
Ministerstva Životního prostředí ČR. Hlavní organizátoři podpořili náš
úklid poskytnutím pracovních rukavic a pytlů na odpad.
Úklidu naší obce se zúčastnilo celkem 13 místních dobrovolníků, 2
účastníci ze Starých Holic a jeden pes. Z celkového počtu 15 lidí odpad
sbíralo 11 dospělých a 4 děti. I přes velice nízkou účast veřejnosti se
nám podařilo uklidit černou skládku za křižovatkou na Vysoké
Chvojno, okolí Ředického rybníka, fotbalové hřiště, část lesa a příkopy
podél silnice k Vysokému Chvojnu. Sesbírali jsme 41 pytlů odpadu a
hromadu ostatního nepořádku (pneumatiky, starý nábytek, matrace,
apod.). Úklidu přálo krásné počasí a jarně naladěná příroda.
V celé České republice se úklidu zúčastnilo více než 70 000
dobrovolníků, kteří sesbírali 1080 tun odpadů na 1750 místech.
Všem zúčastněným dobrovolníkům bych rád touto cestou poděkoval,
odvedli skutečně dobrou práci. Jako obec bychom rádi na tuto akci
navázali i v dalších ročnících a uvítáme, když se do akce připojí více
dobrovolníků z řad našich občanů. Osobně bych v této souvislosti rád a
od srdce něco vzkázal i lidem (??), kteří mají černé skládky a nepořádek
v obci na svědomí. Bohužel, obsah tohoto vzkazu si ponechám pro
sebe, občasník si to nezaslouží…
Jarda Lohniský

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
30.04.2017 - Pálení Čarodějnic
01.05.2017 - Prvomájový cyklovýlet
04.05.2017 - ZŠ Horní Ředice - Den matek
08.05.2017 - Ředický atleťák
02.06.2017 - Dětský den
15.06.2017 - Pasování čtenářů
26.8. 2017 - Sraz šlapacích moskvičů
03.09.2017 - Den pro dříve narozené
10.09.2017 - Loučení s létem

Kalendář tenisových turnajů Horní Ředice v roce 2017
17. – 18.06.

XXIV.ročník Tenisový turnaj jednotlivců nad 35 roků

01. - 02.07. V.ročník

Tenisový turnaj jednotlivců nad 50 roků

12. - 13.08.

XVII.ročník

Mistrovství Ředic jednotlivců

26. - 27.08.

XXII.ročník

Tenisový turnaj - čtyřhry

02. - 03.09.

V.ročník

Tenisový turnaj žen a dívek

23. – 24.09.

XII.ročník

Tenisový turnaj dětí

30. - 01.10.

XII.ročník

Závěrečný turnaj – losované dvojice

Nový zákon si vynutil úspory v předstihu
MŽP jako předkladatel zákona v jeho návrhu nevypořádalo některé klíčové
připomínky výrobců elektrospotřebičů. Návrh zákona ponechává výrobcům
zodpovědnost za celý recyklační cyklus, ale v klíčové části tohoto cyklu jim
bere možnost kontrolovat celý proces a možnost podílet se na něm.
Nejen že úředníci do návrhu zákona prosadili tzv. Čínskou zeď, která zakazuje
zpracovávat elektrošrot kolektivními systémy a dokonce i jejich zakladateli,
ale vytěsnili z něj i tzv. koordinační centrum. Přitom to byl právě tento
institut, který měl zrovnoprávnit podmínky pro činnost kolektivních systémů.
Vítězství odpadové lobby
MŽP se sice snažilo najít určitý kompromis, ale v případě tohoto zákona
podlehlo zájmům odpadové lobby. Pro kolektivní systémy není zpětný odběr
spotřebičů a jejich recyklace byznys, nejde jim zde o žádný zisk, jen o
minimalizaci nákladů a co nejefektivnější splnění povinností daných zákonem.
Odpadové firmy naopak chtějí především generovat zisk, ne plnit směrnice
EU a chránit životní prostředí. Když tyto firmy zpracovávaly ještě před
zahájením činnosti ELEKTROWINu chladničky pro Fond životního prostředí,
platil stát za jeden recyklovaný kus 750 Kč. V kolektivním systému jsou dnes
náklady na zpracování lednice do 150 Kč.
Úlohu státu mezitím převzali výrobci. Ti dnes v důsledku nízkých marží nemají
prostor na to, aby zbytečně drahou recyklaci dotovali. Elektrospotřebiče by
tak mohly podražit až v řádu stokorun za jeden výrobek.
To je cesta, kterou ELEKTROWIN jít nechce.
Razantní úsporná opatření
Největší český kolektivní systém byl nucen pro příští rok vyhlásit razantní
úsporná opatření, která se dotknou jak jeho fungování, tak i dodavatelů a
spolupracujících subjektů.
Rok 2016 byl věnován analýze všech procesů s cílem získat ty správné
argumenty pro jednání s dodavateli. Výsledkem jsou nově vysoutěžené ceny

za zpracování a logistiku. Bohužel bylo nezbytné přistoupit i k nepopulárním
opatřením – rozloučit se s některými dlouholetými dodavateli, snížit odměny
za zpětný odběr a omezit také informační a poradenské aktivity.
V ELEKTROWINu nicméně doufáme, že se na zpětném odběru konečně začne
podílet více kolektivních systémů a že MŽP začne důsledně plnit svoje
kontrolní funkce s cílem naplnit literu zákona všemi kolektivními systémy.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený
sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech
skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí
spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy
za 11 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených
elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.

PODLAHÁŘSTVÍ ERBEN MILAN
s dlouholetou tradicí rozšiřuje své služby v oblasti
pokládky a servisu podlah o služby čištění koberců.
Tel.: 731 533 259
email: Erben.podlahy@seznam.cz

Ukliďme Česko 8.4.

Masopust 18.2.

Babinec- sestry Chalupovy

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narodili se:
Vojtěch Kašpar

192

Odstěhovali se:
Marcela Brablecová
Jiří Novák
Miroslav Petera
Nela Podaná
Markéta Podaná

298
364
323
54
54

Opustili nás:
Libuše Dušková
Přistěhovali se:
Jana Grešová
Martin Remsa
Tomáš Pištora
Tomáš Pištora
Romana Pištorová

99

186
186
172
172
172

K 12. dubnu žije v naší obci 1050 obyvatel.
-----------------------------------------------------------------------Duben 2017

