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Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou poslední letošní vydání Hornoředického
občasníku, jehož prostřednictvím 4x ročně již 23.rokem získáváte
informace o dění a veškerých změnách v naší obci. Pravidelně jste
seznamováni s připravovanými projekty, společenskými, kulturními a
sportovními akcemi, činnostmi spolků, zároveň však nikdy nechybí ani
potřebné ohlédnutí za uplynulým obdobím. A především zpětný
pohled za právě končícím rokem a z toho plynoucí rekapitulace všeho,
co napomohlo opět zvýšit kvalitu života v naší obci jsou neklamným
měřítkem pro hodnocení plánovaných předsevzetí. A v tomto ohledu
byl rok 2017 pro Horní Ředice a její občany bezesporu rokem
úspěšným a jak vyplývá z připravených a schválených záměrů pro rok
2018, může být i rok následující v tomto ohledu minimálně podobný.
Důležitým předpokladem však bude nezbytná spoluúčast a zapojení
hornoředické veřejnosti do každodenního života nejen v obci, ale také
v místních spolcích, komisích rady a zastupitelstva.
Těm, kteří k dobrému hodnocení letošního roku přispěli, patří mé
upřímné poděkování a všem občanům obce přeji klidné a pohodové
vánoční svátky a vše dobré v roce 2018!
Ing. Jiří Kosel
starosta obce

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 18.10.2017
Rada obce se seznámila:
• S hospodařením obce za měsíce leden - září.
• S průběhem a plněním harmonogramu rekonstrukce silnice III-29817.
• S předáním dokončené stavby poldru – Podhráz provádějící firmou
Pozemkovému úřadu v Pardubicích. Po následné kolaudaci bude dílo
převedeno do majetku obce.
• S možným využitím silničních betonových pásků odstraněných z tělesa
komunikace.
• S informacemi programového výboru MAS Holicko ohledně dvou
výzev z IROP týkajících se projektů „Vzdělávání“ a Zvýšení
bezpečnosti silničního provozu“.
• Se žádostí o dotaci podanou k MMR ČR na výměnu umělého trávníku
víceúčelového hřiště u ZŠ. Žádost byla zařazena mezi náhradníky.
• S připravovaným výběrovým řízením na projekt „Efektivní nakládání
s odpady v obci Horní Ředice“. Jedná se o dodávku kolového
nakladače, tří velkoobjemových ocelových kontejnerů a nosiče
kontejnerů.
• S opravou místní komunikace od základní školy k hranici s Dolními
Ředicemi provedenou firmou Pokspol.
• S plánovanými sportovními a kulturně společenskými akcemi do konce
letošního roku.
Rada obce schválila:
• Příspěvek mateřské, základní a střední škole Daneta.
• Výsledek výběrového řízení na akce „Revitalizace zeleně v Horních
Ředicích etapa A a B“. Nejnižší nabídky předložila firma Ekogreen
s.r.o. Pardubice.
• Program a finanční zabezpečení rekonstrukce bitvy při příležitosti
260tého výročí „Sedmileté války“.
• Podanou žádost Pardubickému kraji z POV na úpravu sběrných míst
tříděného odpadu.

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 15.11.2017
Rada obce se seznámila:
• S prozatímním využitím vybouraných silničních betonových pásků:
- osazeny byly po obvodu víceúčelového hřiště u společenského
zařízení Blanka (450 ks)
- podél severozápadní části oplocení fotbalového hřiště v délce
150 m (300ks)
- k vybudování nového chodníku od sběrného dvoru k lávce přes
Ředičku k nemovitosti u č.p. 67.
Veškeré práce s pokládkou zajistila obecní pracovní skupina,
se zemními pracemi vypomohla firma Štross-protlaky.
• S provedenými opravami pěti částí místních komunikací v celkové ceně
389.039 Kč firmou Chládek a Tintěra.
• S projednáním žádosti u vedoucího odboru dopravy KÚ Pardubického
kraje Ing. Umbraunovi ohledně pokračování opravy silnice III-29817 ve
směru k Holicím.
• S informacemi z jednání Valné hromady LD Vysoké Chvojno.
• Se zahájením prací na akci „Revitalizace zeleně v Horních Ředicích“.
• S aktuálním stavem změny územního plánu Horní Ředice č. 2. Veřejné
projednání bylo stanoveno na 20.11.2017 v budově MÚ v Holicích.
• S informacemi o průběhu a výstupech projektu MAP (místní akční
plán) pro SO ORP Holice, podaných při závěrečném setkání partnerů.
• S cenovou nabídkou na zpracování energetických štítků budov o ploše
nad 250m2 pro obce DSOH Holicko od firmy PKV Build s.r.o. V naší
obci se tato povinnost týká dvou obecních objektů.
• S informací o ukončení opravy silnice III-29817 – průtah od Dolních
Ředic ke křižovatce Vysoké Chvojno-Komárov.
Cena vč. DPH činila 14,887.973 Kč. Přejímka mezi SÚS Pk a firmou
Chládek a Tintěra proběhla 13. listopadu.

Rada obce projednala:
•

Dvě žádosti týkající se kácení stromů mimo les.

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Ředice dne 14.12.2017
Zastupitelstvo obce projednalo:
•
•
•
•
•

Hospodaření obce za měsíce leden – listopad 2017.
Rozpočtové příjmy: 17,563.870 Kč, rozpočtové
výdaje:13,621.263 Kč, saldo: 3,942.607 Kč.
Zprávu o investičních a neinvestičních akcí. V letošním roce
činily téměř 4,5 mil. korun a významně přispěly ke zlepšení
vzhledu obce.
Návrh plánovaných investičních a neinvestičních akcí v roce
2018.
Informaci o účasti zástupců obecního zastupitelstva na
slavnostním předání diplomů našim absolventům Univerzity
dobrovolného hasiče v aule Vysoké školy báňské v Ostravě:
Martině Brandýské, Luboši Kvapilovi, Zuzaně Kvapilové, Pavlu
Slámovi a Veronice Řepkové.

Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•
•
•
•

Rozpočtové změny č. 6/2017.
Rozpočtový střednědobý výhled na roky 2018-2022.
Návrh rozpočtu na rok 2018.
Realizaci akce – oprava hasičské zbrojnice.
Úpravu nájemních smluv.

VOLBY
Dne 12. – 13.01.2018 se konají volby prezidenta České republiky.
Volební místnost na Obecním úřadě bude otevřena v pátek
12.01.2018 od 14 do 22 hodin a v sobotu 13.01.2018 od 8 do 14
hodin. Popřípadě druhé kolo voleb se bude konat ve dnech
26.1.2018 od 14 do 22 hodin a 27.1.2017 od 8 do 14 hodin.

SBĚRNÝ DVŮR
OD NOVÉHO ROKU BUDE OTEVŘEN SBĚRNÝ DVŮR KAŽDOU PRVNÍ
SOBOTU V MĚSÍCI OD 10 DO 12 HODIN. POPRVÉ TEDY 6.1.2018.

Obecní úřad upozorňuje:
Místní poplatky za komunální odpad bude kancelář obecního úřadu
přijímat od 15.

ledna 2018. Poplatek za komunální odpad pro rok

2018 činí 220,-Kč na osobu a poplatek za psa 100,-Kč.

Upozornění pro nájemce hrobového místa:
Nájemce je povinen dodržovat „Řád veřejného pohřebiště“, který je
umístěn na vývěsce před hřbitovem a na webových stránkách obce.
Uvádíme několik důležitých informací:
•

Hrobové zařízení lze zřídit jen se souhlasem správce pohřebiště
a řídit se jeho pokyny,

•
•
•
•
•

Udržovat hrobové místo – zajistit úpravu plochy, nevysazovat
dřeviny na plochu hrobového místa,
Neprodleně zajistit opravu hrobového místa, pokud je ohrožena
jeho stabilita,
Oznamovat veškeré změny údajů pro vedení evidence
hrobových míst
Po ukončení nájmu hrobového místa na vlastní náklady
odstranit hrobové zařízení,
Po ukončení údržby či opravy hrobového místa je nutno uvést
okolí do původního stavu.

V sobotu 6.1.2018 se bude v obci Horní Ředice konat
Tříkrálová sbírka. Chodit budou děti z naší základní školy
v doprovodu dospělého. Sbírka bude probíhat
v dopoledních hodinách.

Připravované akce:
23.12.2017 – Strojení vánočního stromu pro zvířátka
25.12.2017 – Výšlap na kopec Hořánek
31.12.2017 – Silvestr
20.01.2018 – Hasičský ples
03.02.2018 – Masopust
11.02.2018 – Karneval
17.02.2018 – Sokolský ples
24.02.2018 – Sportovní ples

Ze školy
Listopad jsme u nás ve škole začali koncertem s názvem Hudební
šlehačka plná Smetany, který se nám moc líbil a ještě jsme dozvěděli
plno informací o životě a díle Bedřicha Smetany.
10. listopadu jsme slavili svátek svatého Martina a zahráli si hru, kterou
připravila paní vychovatelka H. Krpatová.
15. listopadu jsme se zapojili do programů PPP Ústí nad Orlicí,
absolvovali jsme program v rámci prevence sociálně patologických
jevů.
Vítězové školní pěvecké soutěže jeli na Ostřetínského perníkového
slavíka, kde soutěžily ve zpěvu děti z Ostřetína, Horního Jelení, Dolních
a Horních Ředic. Doubravka Kunátová si vyzpívala krásné 1. místo mezi
páťáky a Jolanka Šmejdová 2. mezi čtvrťáky. Blahopřejeme jim k
úspěchu.
Pro naše hornoředické seniory jsme s dětmi vyráběli vánoční přáníčka
a malý dáreček – papírového andílka. Doufáme, že všem babičkám a
dědečkům udělal radost.
V úterý 5. prosince nás navštívil Mikuláš
s andělem a čerty – dětem přinesl
sladkosti a možná i trochu strachu.
Páťákům to moc slušelo.
4. a 12. prosince jsme se vydali na výlet do
zámku Karlova Koruna, kde jsme si
prohlédli komnaty upravené podle
vánočních tradic různých zemí z celého
světa. Líbilo se nám tam.

Ve středu 13. prosince jsme si s dětmi a dalšími občany Ředic zazpívali
u obecního úřadu v rámci akce „Česko zpívá koledy“. Na výstavu
spojenou s touto akcí jsme vyrobili různé betlémy - z papíru,
z vizovického těsta či tradiční vystřihovánky, přidali jsme i betlémy
vyrobené dětmi v minulých letech. Moc nám udělala radost pochvala
od pana starosty i všech z obecního úřadu.
V neděli 17. prosince naše děti z dramatického a pěveckého kroužku a
děti ze 3., 4. a 5. ročníku spolu s paní učitelkou V. Morávkovou a K.
Horákovou vystoupily na adventním koncertě v hornoředickém
kostele. Letos si nacvičily pásmo „V Betlémě není místo“. Zaznělo plno
krásných, i neznámých, koled. Kromě toho také Rebeka Valachová,
Doubravka Kunátová, Týna Melichová, Martinka Turnovská a Jolanka
Šmejdová moc krásně zahrály na hudební nástroje. Od posluchačů se
nám dostalo vřelého a dlouhého potlesku.
Na závěr mi dovolte za všechny ze školy popřát vám všem spokojené,
pohodové, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky a v
novém roce všechno dobré, hodně štěstí a zdraví.
M. Kaplanová

Varhany v kostele opraveny!
Sto padesát let staré varhany
v kostele sv. Václava v Horních
Ředicích nezaniknou. Doslova
bojem o záchranu historického
nástroje lze totiž považovat
restaurátorské práce
štěchovického varhanáře Petra
Nožiny, které probíhaly od
začátku léta až do konce října
tohoto roku. Petr Nožina před
rekonstrukcí odhadl životnost nástroje na pouhých několik let. „Velkým
neštěstím pro nástroj je západní okno kostela, před kterým jsou varhany
postaveny. Následkem slunečního záření došlo k rozeschnutí a zkroucení
dřevěných částí, ať již píšťal či vzdušnic. Varhany byly v minulosti také
poškozeny zatékáním do kostela, válečnou rekvizicí, byly silně napadeny
červotočem a tesaříkem, ve špatném stavu byly i píšťaly a celá traktura, tedy
vlastní vnitřní mechanismus, “ uvedl Petr Nožina. Varhanář varhany rozebral
do posledního dílu, ve své dílně je zrestauroval a znovu postavil. Nástroj získal
nový měch, některé nové píšťaly a důkladné obnovy se dočkala i celá
varhanní skříň. Náklady na opravu se vyšplhaly k téměř čtyřem stovkám tisíc
korun. Jednomanuálový mechanický zásuvkový nástroj postavil v šedesátých
letech 19. století do nově vybudovaného kostela varhanář Josef Andrýs
z Neznášova u Náchoda. Disponují osmi rejstříky manuálovými a dvě
pedálovými.
Lukáš Peška, regenschori
Velkou slavností nejenom pro farníky, obyvatele Ředic, ale i pro všechny
milovníky hudby byl 26. listopad. Tehdy při slavnostní bohoslužbě byly
předány do užívání nově opravené - vlastně úplně zachráněné - varhany v
kostele sv. Václava v Horních Ředicích. Opravený nástroj požehnal P. Tomáš
Petráček, hradecký vysokoškolský kaplan, pedagog a jeden z předních
českých historiků střední generace.

Zájemci mohou přispět na Římskokatolickém farním úřadě v Holicích
nebo na obecních úřadech v Horních a Dolních Ředicích. Oprava nástroje v
tuto chvíli převyšuje možnosti farního úřadu, protože až v průběhu prací se
teprve ukázala tragičnost poškození, která značně navýšila očekávaný
rozpočet oprav.
Radek Martinek, farář
Milí přátelé,
dovolte mi, abych všem obyvatelům Ředic popřál klidné svátky, prožité mezi
nejbližšími. Měli bychom rovněž pamatovat na ty kdekoliv ve světě, kterým
není dopřáno žít v míru a v pokoji, jako kněz se snažím v modlitbě pamatovat
především na Ježíšova města Betlém a Jeruzalém.
Přípravy na vánoce nemohou proběhnout úplně perfektně, to není úplně v
lidských silách. Kouzlo Vánoc je někdy až příliš prchavé, stejně jako úsměvy
dětí. Nenechme si je proto vzít! V Ředicích bude vánoční bohoslužba slavena
na svátek sv. Štěpána 26. prosince v 11 hodin. Zvu Vás všechny na bohoslužby
do Holic, především na tradiční půlnoční bohoslužbu (24. 12. v 24 hod.) a
následný den na slavnostní mši svatou v 9.30.
Vše dobré přeje Váš farář Radek Martinek

Vážení spoluobčané,
Na rok 2018 se připravuje několik koncertů, které budou probíhat v kostele
sv.Václava v Horních Ředicích. Výtěžek z koncertů bude věnován na
dofinancování opravy varhan.
Hned ten první - TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT (v režii ZUŠ Karla Malicha) můžete
navštívit 4.1. 2018 v 18.00.
O dalších koncertech budete včas informováni.
Všichni jste srdečně zváni. Přijďte, prosím, podpořit dobrou věc. Děkujeme.
T.V

Výlet do Bošáci
V letošním roce naše obec přijala pozvání naší partnerské obce ze
Slovenska na tradiční Bošácké hody. Akce proběhla o víkendu 12. - 13.
srpna a zúčastnili jsme se v počtu celkem 28 lidí z řad vedení obce,
rady, zastupitelstva a členové místních spolků.
Všichni zúčastnění se postarali o krásnou prezentaci naší vesnice. Na
hodech vystoupily naše břišní tanečnice Natálka a Anička. Děvčata
měla připravena vlastní vystoupení a zároveň se zapojila i do
vystoupení slovenských tanečnic. Tanec trochu komplikoval vítr, ale
děvčata to nevzdala a sklidila obrovský potlesk. K velice vydařeným
patřila prezentace našich hasičů. Do Bošáce jsme jeli s historickou
koňkou, kterou jsme předvedli i v praxi. Do vystoupení hasičů s koňkou
se zapojili i starostové obou našich spřátelených obcí a bosáčtí občané
včetně dětí. Do programu jsme zařadili i hranou píseň o generálovi
Laudonovi. Vystoupení
bylo
zároveň
i
pozvánkou do Horních
Ředic na rekonstrukci
bitvy sedmileté války,
která se uskuteční
příští rok.
Z doprovodného
programu
připravily
ředické
ženy
v slušivých
krojích
ochutnávku ředického
a pardubického piva, perníku, posvícenských koláčů, preclíků a
samozřejmě i nakládaného hornoředického květáku. Děti měli možnost
si pod dohledem vodníka chytit rybu v ředickém rybníku. Připraven byl
i rytíř s raznicí hornoředických mincí. Celá akce byla doplněna
výstavou fotografií pana Františka Koubka.
Obec Bošáca se o nás během hodů velice dobře postarala a pohostila
nás. Ochutnali jsme mnoho tradičních jídel, jako jsou Repové lokše

nebo Beneše. Nechyběla ani ochutnávka místní pálenky, která je
opravdu bezkonkurenční. Z programu jsme se v sobotu zúčastnili
konzertu dechové hudby Bošáčanka, slavnostní mše s prohlídkou
kostela, fotbalového zápasu a ve večerních hodinách lidové veselice
spojené s taneční zábavou. V neděli dopoledne byl připraven krásný
výlet do okolní krajiny Bošácké doliny s návštěvou nově vybudované
rozhledny Hájnice a zříceniny románského kostela Haluzice.
Během neděle jsme ještě stihli část odpoledního kulturního programu,
řemeslný jarmark a návštěvu bošáckého muzea. Nedělní odpoledne
pokračovalo dalším bohatým programem, ale my jsme se bohužel
museli rozloučit a vydat na cestu domů. Vraceli jsme se plni nových
zážitků a těšení na další návštěvu.
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se zapojili do příprav celé
akce a tím zajistili perfektní reprezentaci naší obce. Odvedli jste
skutečně dobrou práci. Již teď se těším na další setkání s našimi přáteli
ze Slovenska 9. – 10. června 2018, tentokrát v Horních Ředicích.
Doufám, že se nám všem společně podaří celou akci připravit a naši
hosté se u nás budou cítit alespoň tak dobře, jako my jsme se cítili
v Bošáce.
Za OÚ J. Lohniský

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
❖ 15. 10. 2017 se uskutečnil Branný závod v Komárově. Počasí bylo
krásné, slunečné a tak se dětem dařilo. Mladší žáci se umístili na 4. místě
z 31 družstev. Starší žáci na 10. místě z celkového počtu 21 družstev.
❖ 24. 10. 2017 jsme udělali společně s dětmi brigádu v hasičárně. Vyčistili
jsme vybavení a uklidili klubovnu.
❖ Stále pokračujeme v pravidelném otužování v Saunovém ráji v Holicích.
❖ Děti vyrobily 80 kusů novoročních přání.
PLÁNUJEME:
❖ 19. 12. 2017 pojedeme s dětmi na výlet do hasičského muzea v Kočí.
❖ 25. 12. 2017 nás čeká tradiční výšlap na kopec Hořánek.
Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví,
spokojenosti a osobních úspěchů.

za SDH V. Řepková

Knihovna
Už po desáté jsme pro děti,
jejich rodiče i prarodiče
připravili Den pro dětskou
knihu.
Konal se v neděli 3.12. v
sále OU. Na děti čekal
tradiční turnaj v člověče
nezlob se, vánoční dílna,
voňavý čaj i vánočka.
Vítězka turnaje si odnesla
dort, ostatní malé dárky na
památku.
Celé dopoledne zvonil dětský smích, žádná slzička neukápla. Kdo nehrál,
vyráběl ve vánoční dílničce.
MP

Zdravíme všechny příznivce ředické kopané.
Po podzimu, kdy naše mužstva střídala dobré výsledky s těmi horšími,
si můžeme říct, že panuje celková spokojenost. Hlavně u malých
capartů jde o to, aby neztratili chuť do fotbalu a dál se chtěli kopané
věnovat a rozvíjet se.
Naše „A“ mužstvo jako nováček 1.A třídy si počínalo velmi dobře,
samozřejmě byli zápasy, že se nedařilo, ale celkový dojem je velmi
dobrý. V tabulce se umístilo na 4 pozici za 13. zápasů ( 7 0 2 6 34:26)
s 23 body. Nejlepší střelec mužstva se stal Pavel Dědič s 10 brankami,
Jiří Dujsík 7 branek a Jonáš Klír se trefil 4x.
„Jsme nováček v 1.A třídě, a tak se současným umístěním
pochopitelně panuje spokojenost. Možná jsme mohli skončit ještě
lépe, ovšem potkal nás problém s brankářem, který šest utkání nemohl
chytat a my museli v brance střídat hráče z pole. Z čehož tedy logicky
vyplývá, že v zimě potřebujeme kádr doplnit o gólmana. Určitě bychom
ale uvítali další dva až tři hráče. Určité posily máme vyhlédnuté, ale
zatím nic jistého. Určitě ale chceme pouze někoho z regionu,“ řekl
trenér Stanislav Šedivka.
Rezevní celek Ředic odehrál na podzim 13 zápasů s bilancí 5 výher, 5
remíz a 3 proher se skóre 34:30, a umístil se na 4. pozici. Nejlepší
střelec Kamil Kopecký 6 branek, za ním Jakub Černý 5 branek a Dan
Braun 4 x. Začátek jsme měli dobrý, kdy se nám dařilo výsledkově, vše
se pokazilo po prohře ve Velinách (4.kolo 5:0), kde jsme potom za čtyři
zápasy udělali 1 bod, kdy vše vyvrcholilo na zápas do popkovic, kdy
jsme se nesešli a bylo to na rozpuštění. Potom, kdy se už někteří
polepšili!, to bylo tak jak to má vypadat a za šest kol jsme neprohráli a
urvali 12 bodů. „Mrzí především ztráty doma s Nemošicemi (4:4) a
s Paramem (1:1), kdy se dalo vyhrát.“ Dodal trenér Václav Mládek.
Naši nejmenší caparti v soutěži U9 získali v 11 utkáních 4 body s
bilancí 1 výhry, jedné remízy a 9 proher se skóre 53:105. Tým táhli

Lukáš Pamánek 15 branek, Radek Čížek 10 branek a Jan Cablk 8
branek
Druhé mužstvo žáků v soutěži U13 si vedlo o něco lépe a ve 12
utkáních získalo 9 bodů s bilancí 3 výher a 9 proher se skóre 34:101.
Neuvěřitelných 17 branek vsítil Matěj Borovec, druhý Tomáš Pamánek
dal 6 branek a třetí Tomáš Machatý a Martin Kudrna 3 branky.
Děkujeme všem trenérům a rodičům, že věnují moře času a nervů našim
nadějím!!!
A nakonec gratulace " STARÉ GARDĚ" za obhájení celkového
vítězství ve čtyřech turnajích starých gard.
Děkujeme všem za podporu našeho fotbalového klubu!
Za FK Mládek václav ml.
www.horniredice.estranky.cz/

BABINEC 4.12.2017
HA,HA,HE,HE,CHA,CHA,CHA.
Hromadně poskakují ,tleskají a mají
záchvaty smíchu.
Ne, nejsou to blázni, ale účastníci
hodiny jógy smíchu.
Zažili jsme večer plný radosti, smíchu a
uvolnění. Příjemně jsme si odpočinuli
od stresu a starostí a navíc udělali i
něco pro své zdraví. Víte, že dvacet
vteřin smíchu má na tělo stejný účinek
jako tři minuty v posilovně? Co je pro
Vás příjemnější?
Už naše babičky říkaly, že smích léčí,
ale v dnešní uspěchané době není čas ztrácet čas se smíchem.
Úsměv nic nestojí, říká lektorka paní Monika Pavlisová. Jóga smíchu je skvělá
pro lidi, kteří se rádi smějí, ale ještě lepší pro ty, kteří se smát bojí.
Její hodina jógy smíchu, to byl zážitek na celý život.
Za Babinec MP.

Adventní koncert Leony Šenkové
3.12.2017 se rozezněly v 17 hodin v místním kostele nově
zrekonstruované varhany v podání Terezy Vostřelové, která
příjemně doplnila chvíle čekání před zahájením samotného
koncertu zpěvačky Leony Šenkové. Poté sametový hlas pohltil celý
kostel. Zazněly písně jako Má lásko a Věřím andělům…, které na
srdci určitě zahřály nejednoho posluchače. Bohužel ale ze
zdravotních důvodů musela Leona Šenková koncert předčasně
ukončit. Rozloučila se nečekaně, ale krásnou písní na přání „Lásko
voníš deštěm“ od Marie Rottrové.

ZB

Ředický borec a ředická borka
Na tuto akci jsme se velice těšili, jelikož v loňském roce byla zdařilá.
Letos byla pořádána v duchu tématu „Napříč Českou republikou.“
Počasí bylo příznivé, a tak jsme vyrazili.
Ve sportovním areálu „BLANKA“ již bylo rušno, závodníci se
rozcvičovali, pořadatelé dokončovali poslední přípravy ke startu. Na
mapě jsme si prohlédli běžeckou trať, která vedla kolem ředických
rybníků v délce 4 km pro ženy a 7 km pro muže. Po čtrnácté hodině
akce započala. Každý závodník musel nejprve zodpovědět otázku
moderátora Mirka Šedivého.
Otázky byly vtipné a rozesmály nejen nás, ale i závodníky. Potom
následovaly různé disciplíny na hřišti.
Princip závodu „napříč Českou republikou“ bylo fiktivně navštívit
různá místa naší republiky a k tomu byly vytvořeny sportovní
disciplíny související s daným místem.
Příklady míst a disciplín:
1.

Pardubice – koně, Velká pardubická – běh s koněm a skok
překážky, návrat

2.

Zlínský kraj, Barum Otrokovice – valení pneumatik

3.

Severní Čechy – Severočeské doly – vožení uhlí v kolečku

4.

Třeboňsko – chytání ryb na pytlačku u Mordýře

5.

Východní Čechy – výstup na Sněžku, Žernovský kopec

6.

Jižní Morava – rozpoznání bílého a červeného vína, případně
limonády dle výběru

7

Karlovarsko – přenos – slalom s 16 lahvemi Mattoni

8.

Praha – Karlův most – přechod přes traverzu nad potokem

9.

Ostrava – sjezd rourou dolů ze svahu

10.

Vysočina – lyže, střelba ze vzduchovky

11.

Brno – Kometa Brno – hokejkou střelba na bránu

Těsně v cíli musel každý běžec vyskočit šestkrát do výšky, v ruce držíc
symbol Ředic – květák. Pro nás to byla veliká legrace, ale závodníkům
do úsměvu nebylo. Obdivovali jsme jejich vytrvalost a houževnatost,
s kterou úkoly plnili. Nejstarším závodníkem byl Vladimír Skoumal,
jenž si vedl velice zdatně a všichni jsme ocenili jeho fyzickou kondici a
nadšení, s jakým do závodu šel.
K dobré pohodě přispělo i kvalitní občerstvení a posezení s přáteli.
Zábava byla družná, nikomu se nechtělo jít domů. Jen nad jednou věcí
jsme se pozastavili. Proč nepřišlo víc lidí? Na vývěsních tabulích i
v místním rozhlase informace o této akci byla dostatečně zmíněna.
Snad příště se organizátoři i závodníci dočkají větší pozornosti, a tudíž
i účasti. My za rok přijdeme určitě a znovu děkujeme organizátorům,
závodníkům a sponzorům za to toto krásné odpoledne.
Ř.D.

Hornoředická desítka aneb „kam vítr, tam
běžec“.
V 9 ráno vyrážím směr fotbalové
hřiště a už u brány, kterou jsem se
snažila otevřít, abych mohla vyjet
s autem, jsem se potácela v silném
větru a běhala z jedné strany na
druhou, aby konečně ta „zatracená“
vrata držela na svém místě. Když
jsem dojela úspěšně na hřiště a
otevřela dveře od auta, hned jsem je
dostala zpět i s kupou nafoukaného
listí a pochopila jsem, že účes na mé
hlavě je beznadějně zničen.
I přes tak bláznivé počasí, kdy jsem
si myslela, že nikdo v tomto nečase nepoběží se dostavilo
obdivuhodných 37 běžců a běžkyň z toho jediný ředický sportovec
Pavel Sláma.
Bylo odstartováno…první náraz větru přišel hned u parkoviště u
fotbalového hřiště, první běžci byli doslova smeteni, druhý náraz…
rovinka ředického rybníka. Plápolající postavy se ze všech sil
snažily doběhnout živé a zdravé. Další rovinka „u hrušky“ za
bývalou výkupnou zeleniny byla snad už jen pro otrlé. Nikdo však
závod nevzdal.
Myslím, že není důležité, kdo doběhl první, ale že vůbec doběhl, i
když někteří s malými oděrkami. Pro mě jsou to hrdinové.
Zuzana Bolehovská

Opravené varhany v ředickém kostele a trocha vzpomínek
Občas jsem s mým dědečkem, který za námi přijížděl na návštěvy
z Lomnice nad Popelkou, chodívala jako malá holka do kostela sv.Václava,
kde hrával při mších. O svatém přijímání jsem mohla usednout za varhany
já a hrát to, co jsem se tehdy naučila v „lidušce“. Pamatuji se, jak mě
fascinovaly obrácené barvy kláves klaviatury a její velmi malý rozsah, což
znatelně omezovalo výběr repertoáru. Sledovala jsem, jak umně dědeček,
vystudovaný varhaník, mixoval jednotlivé rejstříky, aby co nejvíce potlačil
zvukové nedostatky varhan, které už tehdy byly velmi citelné. A jak šel
čas, technický stav nástroje se zhoršoval, na varhany se hrálo méně a
méně, až jejich „hlas“ utichl úplně.
Další moje „setkání“ s varhanami proběhlo před deseti lety u
Rosničky, kdy na ně přišla zcela náhodou řeč s panem starostou Koselem.
Slovo dalo slovo a na naše pozvání přijel do Horních Ředic můj spolužák
z vysoké školy, varhanář a muzikolog Mgr. Petr Lyko, PhD., odborník v
oblasti historického vývoje varhan na území Moravy. Ten vyhotovil
posudek, v němž popsal závady varhan, navrhl postup opravných prací a
vyhodnotil stav nástroje jako katastrofální. Vysoká finanční částka, kterou
nebyla schopná naše obec ani církev poskytnout, zabránila realizaci
rekonstrukce. Červotoč tak dál v klidu pracoval na zkáze varhan.
Pozitivní změna nastala s příchodem nového duchovního p. Radka
Martínka na holickou farnost v srpnu 2016. Při našem prvním společném
setkání v prosinci loňského roku jsem se nemohla problému ředických
varhan nedotknout.
Já: „Pane faráři, co naše varhany? Jestli je neopravíte, bude po nich!!! To
si přeci nemůžete vzít na svědomí! Kulturní dědictví, historická hodnota!“
Farář: „Já to moc dobře vím, ale nemám peníze, potřebuji opravovat
důležitější věci, třeba faru, abych vám tam neumrzl!“

Ale protože zázraky se dějí, naděje umírá poslední, anebo jak se
říká, kdo si počká ten se dočká… Netrvalo ani půl roku a pan farář mi na
jednom z holických koncertů oznámil, že v srpnu začne generální oprava.
Věci nabraly rychlý spád (viz článek Radka Martínka
a Lukáše Pešky), to vše za minutu dvanáct.
Celé snažení mnoha lidí vyvrcholilo v neděli 26.listopadu ve
14hodin v kostele sv.Václava slavnostní mší, kterou celebroval páter
Tomáš Petráček. V okamžiku, kdy se po aktu žehnání varhany rozezněly
v plné síle, jsem se neubránila slzám dojetí a vzpomínce na dědečka.
K důstojnosti, velkoleposti a významnosti mše přispěl Svatomartinský
chrámový sbor, sbor ministrantů, přítomnost všech zainteresovaných lidí,
jimž bylo předáno poděkování a zejména nebývale zaplněný ředický
svatostánek.
Bezprostředně na mši navazoval varhanní koncert skladeb starých
mistrů v podání prof. Jaroslava Eliáše s pěveckými intermezzy jeho vnučky
Markéty.
Přátelské, neformální posezení v hostinci u Červinků pak bylo
příjemným zakončením dvouhodinového programu.
Nesmírně si vážím aktivity pana faráře Martínka a všech, kdo byli
do oprav varhan jakýmkoli způsobem zapojeni. Velké poděkování patří
našemu panu starostovi p. Jiřímu Koselovi, který velmi vnímavě a štědře
přistoupil k prosbě o finanční příspěvek. Jenom mě mrzí, že stejně
vnímavé nebylo prozatím i vedení obce Dolní Ředice.
Myslím, že v době Adventu Horní Ředice dostaly skutečně krásný a
hodnotný dar. Jsem vděčná, že jsme mohli být svědky historické události,
kdy se po několika desetiletích zvovurozezněl královský nástroj
v architektonické dominantě naší obce – v kostele sv.Václava.
Tereza Vostřelová

Adventní čas v naší obci
13. prosince v 18 hodin se již potřetí uskutečnila celorepubliková
akce Česko zpívá koledy.
Pod rozsvíceným vánočním stromem u Obecního úřadu se
tentokrát sešlo mnohem více lidí než v loňském roce. Kdo si
nebyl jistý textem písní, obdržel zpěvník. Předzpěváky se staly
opět děti z místní školy, na klavír je doprovázela paní učitelka
Kateřina Horáková. Bylo to krásné, dojemné a nezapomenutelné.
Po zpěvu byl připraven horký nápoj a výstava betlémů v sále.
Iniciátorem akce byl ing. Jaroslav Lohniský. Podařilo se mu
získal od různých vlastníků 32 betlémů, které byly vyrobeny
z různých materiálů a lišily se také velikostí.
Zajímavý byl betlém z Peru, Chile a Jeruzaléma. Nápadité byly
také betlémy, které vyrobili žáci naší školy.
Biblický příběh dob dávno minulých o narození chudého dítěte,
o solidaritě chudých, spěchajících se svými dary ve snaze pomoci
tomu potřebnějšímu, než jsou oni sami, je pro mnohé u nás
poučný. Jako by promlouval z duše ředických žen, tzv. Babince,
které uháčkovaly desítky nádherných chobotniček pro
nedonošené děti. Zaslouží velký obdiv a pochvalu.
I letos si mohl každý návštěvník posedět popovídat při kávě či
čaji a tak lze konstatovat, že jsme prožili krásný adventní večer.
Hezký zážitek jsme si odnesli z vystoupení žáků naší školy, které
se konalo třetí adventní neděli v kostele. Před vystoupením
zaznělo několik vánočních koled, které zahrála na znovuzrozené
varhany Tereza Vostřelová. Potom nám žáci předvedli hru na
různé nástroje a pásmo koled a písní s vánoční tematikou. Vše se

nám moc líbilo.
Ve zvonici kostela sv. Václava jsme shlédli výstavu fotografií
Františka Koubka a Elišky Jedličkové. Jednalo se o nádherné
obrázky z Ředic a okolí.
Hezkou předvánoční tečkou se stala procházka překrásně
nazdobenou a kouzelně nasvícenou obcí.
Ř.D.

Čerti zase po roce…
Za všechny anděly
bych rád napsal, že se
děti v letošním roce
snažily a opravdu se
polepšily. A když se
přeci jen našel nějaký
ten malý prohřešek,
připravily si děti
krásné písničky a
básničky, kterými si
čerta udobřily, aby je
nevzal s sebou do pekla. Což mně udělalo velkou radost, ale čert
byl celou cestu pěkně rozmrzelý 😊
Děkujeme všem dětem za krásné dárečky, vynikající perníčky,
výrobky, úsměvy na tvářích. Pokud to takhle půjde dál…budu
chodit sám a čerta nechám pěkně v teplíčku v pekle.
PS: Trošku méně vztekání, více pomáhat doma maminkám
a tatínkům a nezapomínat si uklízet pokojíčky !!!
váš Anděl

Výstava betlémů
U příležitosti události Česko zpívá koledy jsme na obecním úřadě
připravili výstavu betlémů. Celkem se nám podařilo sehnat 32 betlémů,
které zaplnily půl sálu obecního domu. Betlémy byly opravdu krásné a
z různých materiálů. Vystavovali se betlémy malé i velké, betlémy
keramické, dřevěné vyřezávané, moduritové, malované, papírové
skládané, vystřihované, porcelánové, skleněné, pečené z perníku nebo i
z vizovického těsta. Do výstavy se zapojili jak hornoředičtí občané, děti
ze základní školy, tak i přespolní vystavovatelé. K nejvzácnějším
exponátům bezesporu patřily keramické betlémy z Peru a Chile a
vyřezávaný betlém z olivového dřeva z Jeruzaléma ze sbírky paní
Novotné z Býště. I všechny ostatní betlémy byly krásné a originální a
z tohoto důvodu zde neuvádím konkrétní vystavovatele, všichni by si
zasloužili být zde uvedení.
Rád bych poděkoval všem vystavovatelům za důvěru a zapůjčení vašich
krásných betlémů. Věřím, že se všem výstava líbila a zpříjemnila vám
adventní předvánoční čas.
J. Lohniský

TJ SOKOL HORNÍ ŘEDICE
Rok 2017 byl pro naši TJ rokem bohatým. Podařilo se nám za podpory
obce a dotačních programů Pardubického kraje dokončit dopadovou
plochu na workoutovém hřišti, které se těší velké oblibě jak dospělých,
tak dětí, dokoupit posilovací stroj do místní posilovny na posílení a
zpevnění zádových svalů. Z MŠMT jsme získali finanční podporu na
nákup nářadí a pomůcek na cvičení.
Rozšířili jsme cvičební hodiny v posilovně o cvičení pro ženy. Otevřeno
bude každé úterý od 18 do 19 hodin. V případě zájmu bychom mohli
cvičební hodiny přidat.
Členská základna naší jednoty tvoří přes 200 cvičenců, což je úctyhodné
číslo.
Chybělo nám ale cvičení pro naše nejmenší. Proto žádáme nadšence, kteří
by se tomuto cvičení rádi věnovali, neváhejte a své nabídky a nápady
pište na FCB TJ Sokol Horní Ředice, a nebo se přijďte domluvit na Obecní
úřad v Horních Ředicích. Budeme rádi. Podporovat nejen mladé v
pohybu je v dnešní době důležité.
Přejeme vám klidné vánoční svátky a do nového roku pevné zdraví
a hodně pohody.
Za TJ Sokol Horní Ředice Zuzana Bolehovská

TJ Sokol – ze života sokolíků (mladší a starší žáci)
Od podzimu do jara trávíme většinu času v tělocvičně a věnujeme
se cvičení všestrannosti, rozvíjení fyzické zdatnosti a dovedností, ale určitě
vždy na každé hodině přidáme i nějakou sportovní hru.
Pokud se povede babí léto, jsme i rádi venku na hřišti, kde
upřednostňujeme hry – házenou, florbal, fotbal, volejbal a trochu
zkoušíme i nohejbal. A když se už začne brzy stmívat, zkusíme si třeba
večerní běh okolo Ředického rybníka či na Žernov. Při večerním pochoduběhu s čelovkami na Žernov si my cvičitelé vychutnáváme chvíli, kdy

vstoupíme do již tmavého
lesa a kdy nás okamžitě
dohoní i chroniční loudalové
a každý sokolík dbá
úzkostlivě na to, aby se
neopozdil o více než o pět
kroků.
Na jaře z tělocvičny utíkáme
opět ven na hřiště a kromě
her se zdokonalujeme v
základních atletických
disciplínách (běh, hod, skok). Tyto discilíny budeme totiž potřebovat na
jarním přípravném závodě Ředický atleťák. Po Ředickém atleťáku jedeme
většinou jako nejpočetnější oddíl na okresní a krajské atletické závody do
Pardubic, kde si tradičně vedeme velmi dobře a několik žáků vždy
postoupí do republikového kola.
Na závěr školního roku, uspořádáme pro sokolíky jako odměnu stanování
mimo Horní Ředice. V cíli pochodu postavíme stany, jdeme na stezku
odvahy, rozděláme oheň a opékáme buřty. Potom si povídáme, zahrajeme
na kytaru a pokud je teplo většinou ležíme a usínáme kolem ohně.
Každý rok sokolíci také pomáhají při organizaci závodu pro dospělé Ředického borce a moc si užívají pokud mohou na dané sportovní
disciplíně napsat nějaký ten trestný bod tatínkovi, mamince či jinému
dospělému.
Snad i díky těmto aktivitám se jim pohyb a sport stane celoživotním
koníčkem, jako nám …
DK
Cvičební hodiny:
žáci 2.- 3. třídy: každé pondělí v 17 - 18 hod.
žáci 4.- 6. třídy: každé pondělí v 18 - 19 hod.

TENIS
V letošním roce se na kurtech Horní Ředice uskutečnily všechny plánované
turnaje a akce jak pro dospělé, tak i děti. Neuskutečnil se pouze jeden turnaj
dospělých +50 pro nízký zájem.
Zřejmě věk se začíná podepisovat na zájmu o náročnější akci jakou turnaj
bývá.
Během letních prázdnin se uskutečnila tradiční Letní tenisová akademie pro
děti.Určitě lze kladně hodnotit, že Adéla Chybová (13 r.) a Vojtěch Schejbal
(15 r.) , kteří s tenisem začínaly na zdejších kurtech se zúčastnily opět turnaje
dospělých.I Adam Kačírek (15 r.)zde taky začínal a dokonce turnaj dospělých
vyhrál...Snad se brzy objeví další následovníci...
Děti od listopadu opět pravidelně navštěvují tréninky v tenisové hale v
Pardubicích s velmi dobrou účastí a zodpovědným přístupem.
Závěrem s dětmi chci popřát všem VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
2018 a rodičům dětí poděkovat za podporu svým dětem v rozvíjení
tenisového umění.
Štefan Chyla

SILVESTR

2017

U OBECNÍHO DOMU

22:30

ZAHÁJENÍ – DISCO, HORKÝ PUNČ
PROMÍTÁNÍ (akcí, ředické přírody…)
23:00
PRŮVOD
- symbolické předání vlády Novému roku
23:30 - 24:00
REPRODUKOVANÁ HUDBA
NOVOROČNÍ PŘÍPITEK
00:10
OHŇOSTROJ - Patrik Lenhart
00:30
DISCO, VOLNÁ ZÁBAVA

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narodili se:
Tomáš Slabý

73

Přistěhovali se:
Jan Macek

296

Věra Řezníčková

122

Odstěhovali se:
Martin Markovics

246

Jana Melčová

273

Anna Melčová

273

K 20. prosinci žije v naší obci 1034 obyvatel.
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