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Vážení přátelé,
na počátku 90. Let jsme v obci založili v předvánočním čase milou tradici
spočívající v návštěvách našich 75letých a starších spoluobčanů s malým
dárkem spojeným s přáním od dětí hornoředické základní školy. Nejinak
tomu bylo i v uplynulých dnech a za všechny „gratulanty“ z kulturní
komise obecní rady mohu potvrdit, že to byla vesměs setkání velice
přátelská, vřelá a neopakovatelná.
Při této příležitosti jsem si uvědomil, jaké bohatství se v naší obci nachází.
Vůbec nejde o majetek či peníze, nýbrž o velký počet babiček a dědečků
blížících se věkem 90 letům života a starších, kteří mají to štěstí, že mohou
tato úctyhodná léta prožívat v teple domova za obdivuhodné péče svých
rodinných příslušníků. Těmto je třeba vyslovit nesmírné poděkování…
Podobně i Vám všem, kteří se během celého roku na těchto, ale i
obdobných setkáních při životních výročích podílíte, všem, kteří
zajišťujete pořádání mnoha kulturních, společenských a sportovních akcí
přispívajících k udržení tolik potřebné vesnické pospolitosti, Vám všem,
kteří každodenní prací před svými domy, v předzahrádkách i na obecních
plochách přispíváte ke zlepšení prostředí naší obce.
Závěr osmnáctého roku třetího tisíciletí se kvapem blíží. Pouze několik dní
zbývá do jeho závěru a my v obci již podevatenácté se s končícím rokem
můžeme společně rozloučit při venkovním setkání u obecního domu a
následně přivítat nový rok prostým stiskem ruky či polibkem za doprovodu
světelných efektů ohňostroje, který v tomto čase má tu nejvhodnější dobu
svého použití. I tentokrát se na společné setkání s vámi opravdu těším a
srdečně vás zvu.

Klidné a pohodové prožití vánočních svátků a vše dobré po celý rok
2019 Vám přeje
Ing. Jiří Kosel, starosta obce

Třiďte odpad – má to smysl!
Náš stát nám chystá v brzké budoucnosti mnohá nepříjemná překvapení.
Týkají se mimo jiných i řady zvyšování cen například za energie, pohonné
hmoty, služby…..
S některými se musíme smířit, jiné lze částečně eliminovat vlastním
přispěním. K nim patří především způsob likvidace odpadů.
Protože poplatky za uložení odpadu na skládky se mají do pěti let
několikanásobně zvýšit, odrazí se tato skutečnost výrazně ve výši úhrady za
odvoz popelnic. Jedna popelnice o objemu 120 litrů stojí obec již dnes
1.787 Kč !!!
Věnujte proto, prosím, pozornost všem možnostem třídění (plasty, papír,
sklo, textil, tuky, kovy, vyřazené elektro, bioodpad), které vám naše obec
nabízí.
Jedině tímto způsobem se vám podaří navyšující se platby za netříděný odpad
minimalizovat.
Děkuji, starosta obce.

Obecní úřad upozorňuje:
Místní poplatky za komunální odpad bude kancelář
obecního úřadu přijímat od 14. ledna 2019. Poplatek za
komunální odpad pro rok 2019 činí 250,-Kč na osobu a
poplatek za psa 100,-Kč.
Poplatky je možné hradit i bezhotovostně a to na č.účtu:
1205428339/0800 jako variabilní symbol uveďte svoje
číslo popisné a do poznámky jméno.

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 14.11.2018
Rada obce se seznámila:
• S ukončením prací akce „Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice a
garáží obce“. Z celkové částky 5,432.204 Kč zbývá uhradit 942.411 Kč.
• S Rozhodnutím ministra o poskytnutí finančních prostředků SFŽP ČR
k námi předloženému projektu v rámci Výzvy č.21/2017 – Životní
prostředí ve městech a obcích. Týká se pořízení užitkového
elektromobilu pro naši obec.
• S rozhodnutím společnosti Česká spořitelna a.s., o přechodu všech akcií
ostatních akcionářů této společnosti na společnost Erste Group AG jako
hlavního akcionáře. Horní Ředice vlastní 700 akcií v hodnotě
100Kč/akcii. Výsledná hodnota byla znaleckým posudkem stanovena
na 1.328 Kč připadajících na jednu akcii České spořitelny a.s. a naše
obec tak obdrží 929.600Kč.
• Se souhlasným závazným stanoviskem vydaným MěÚ v Holicích pro
Lesy ČR, jehož předmětem je kácení dřevinného břehového porostu
Hlubokého potoka z důvodu zejména zdravotních, pěstebních, zajištění
provozní bezpečnosti a zmenšeného průtočného profilu, včetně úklidu
lokality.
• S výrazným navýšením ceny elektrické energie od dodavatele ČEZ
ESCO a.s.
• S oznámením geologických prací v rámci přípravy realizace silnice
Časy – Holice související s výstavbou R36.
• S informací SPÚ Pardubického kraje ohledně plánované výstavby
polních cest.
Rada obce projednala:
• Nákup malotraktoru ISEKI s příslušenstvím k použití převážně pro
zimní údržbu chodníků.
• Průběh obnovy katastrálního operátu mimo území pozemkových úprav
novým mapováním.
• Podmínky odkupu nemovitosti č.p. 42.

Rada obce schválila:
• Finanční výpomoc mateřské, základní a střední škole Daneta s.r.o.
Hradec Králové, určené pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením.
USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 13.12.2018
Rada obce se seznámila:
• S hospodařením obce za měsíce leden – listopad. Příjmy:
21,218.590Kč, výdaje: 23,813.388 Kč.
• S obdrženými dotacemi na realizované akce:
- MMR – bezbariérový chodník k základní škole 1,146.769 Kč
- MMR – výměna umělého trávníku na víceúčelovém hřišti u ZŠ
520.012 Kč
- MŽP – víceúčelový nakladač, traktorový nosič kontejnerů a tři
velkoobjemové kontejnery 1,983.153 Kč
- MŽP- revitalizace zeleně (etapa A + B) 496.908 Kč
- ÚP – veřejně prospěšné práce 1,135.491 Kč
- ostatní – 250.000Kč
• S informací o možném zprovoznění mostu 29817-4 do 20.12.2018.
Řízení o předčasném užívání proběhne 17.12.2018 ve 14 hodin na místě
stavby.
• S termínem výzvy k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby
„Přístavba, nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice a garáže“ dne
15.1.2019 v 9 hodin.
• Se žádostí o proplacení akcií ČS a.s. ke společnosti CKB 2195 –
Settlement Custodi a Služby emitentům.
• S prozatímním stavem obnovy katastrálního operátu.Ve vztahu
k obecnímu majetku bylo zjištěno 10 nesrovnalostí.
• S výsledkem auditu provedeným pracovnicí firmy Ekokom dne
5.12.2018. Nebyly shledány žádné závady.

Rada obce projednala:
• Rozpočtové změny č.4.
• Návrh rozpočtu na rok 2019.
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Ředice dne 13.12.2018
•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo obce schválilo:
Návrh rozpočtu na rok 2019.
Rozpočtové změny č.4.
Úpravu Obecně závazné vyhlášky č.6/2016 o místním poplatku za
likvidaci komunálního odpadu – navýšení paušálního poplatku
na 250,- Kč za osobu.
Nákup nemovitosti č.p.42.
Nájemní smlouvy na rok 2019.
Neuplatnění předkupního práva na odkup chat na pozemcích LD
Vysoké Chvojno.

členové nového zastupitelstva

Ze školy
Prosinec jsme zahájili již tradičně Mikulášem. Akci si děti velmi užily.
6. prosince jeli žáci 4. a 5. ročníku na vybíjenou do Horního Jelení, odkud si
přivezli „bramborovou medaili“ ☺.
12. prosince se děti u obecního úřadu zúčastnily akce ČESKO ZPÍVÁ
KOLEDY 2018.
12. – 13. prosince v naší škole probíhaly vánoční dílny, na kterých děti chystaly
výrobky určené k prodeji na VÁNOČNÍM JARMARKU. Ten se uskutečnil 14.
prosince od 14 do 18 hodin v prostorách školy. Žáci pátého ročníku prodávali
výrobky babičkám, dědečkům, maminkám, tatínkům… ☺
Na závěr bychom Vás rádi pozvali na již každoroční vánoční koncert –
Setkání pastýřů v Betlémě, který se uskuteční 22. 12. 2018 od 16.00
v kostele Sv. Václava.
Všichni zaměstnanci a děti ZŠ Horní Ředice Vám přejí radostné a
pohodové vánoční svátky a šťastné vkročení do nového roku 2019.
Články dětí:
Titanic
Jeli jsme tam, protože máme rádi historii. Zaujalo nás nejvíc: 1) byla tam
chodba, která vedla do pokojů 1. třídy, 2) byly tam pokoje z 1. třídy a v nich
bylo všechno – šaty, kytky a další věci, 3) zaujal nás model potápějícího se
Titanicu. Byl tam opravdový led, na který jste si mohli sáhnout. Na začátku
jsme dostali lístek s nějakým jménem a na konci byla velká tabule, na které byla
jména. Když jste se tam našli, přežili jste. Jedna paní umřela v roce 2009.
Niki Skácelová, Marťa Turnovská, Váňa Kvapilová
Planetárium
Všichni jsme zažili parádní zábavu. Byli jsme se kouknout na obří dalekohled.
Byli jsme v obří místnosti, kde jsme se dozvěděli něco o vesmíru. Už víme,
jak vznikl měsíc. Víme, jak vymřeli dinosauři. Viděli jsme, jak ubývá měsíc.
Jeli jsme tam autobusem. Moc se nám tam líbilo.
Nela Skácelová, Rozálka Koubková, Anička Malá

Se školou jsme jeli do planetária. Viděli jsme vesmírnou mlhu. Měla
černobílou barvu. Byla tam plazmová koule. Postavili i malé zrcadlo z lega.
Na druhém poschodí byly modely raket z papíru. A bylo tam křeslo, které
simulovalo zemětřesení. Šli jsme o malého kina v planetáriu. Promítali tam
film o vesmíru. Pak jsme se šli podívat na dalekohled. Bylo to moc pěkné.
Adam Dítě, Alex Machatý, Vojta Kmošek
Balení dárků
Naší skupině se líbilo, že pomáháme dětem, které nemají peníze na dárky a
také jejich rodiče si nemůžou dovolit dárky a Vánoce. Celá naše škola balila
dárky, které jsme přinesli. Bylo jich strašně moc a třídili jsme to celou hodinu.
A druhý den jsme je balili. Byla to velká zábava pro všechny. Byly jsme čtyři
skupiny po třech. My čtvrťáci jsme balili dárky holek od 6 do 9 let. Potom
páťáci nanosili všechny dárky do auta paní učitelky. A odjela s těmi dárky do
Pardubic, kde se sbírají pro děti. A byli jsme šťastní, že pomáháme dětem,
které nemohou mít Vánoce.
Matěj Kmošek, David Mrňák, Michal Říha
V úterý jsme přinesli nepoškozené hračky. Ve středu jsme rozdělovali dárky na
holky, kluky, miminka a dospívající děti. Dárků bylo velmi hodně, takže jsme
to dělali hodinu. Ve čtvrtek jsme balili dárky do balicích papírů. Všechny papíry
byly moc hezké. Všichni pomáhali balit. Paní učitelka nás rozdělila po třech.
Někdo stříhal lepicí pásku nebo balicí papír, ale všichni balili dárky. Zúčastnili
jsme se toho, protože rádi pomáháme dětem a starým lidem.
Eva Dítětová, Šíma Kunát, Vilém Tobiáš

Moji milí členové kulturní komise,
děkuji za vaši práci pro obec v roce 2018.
Děkuji za váš čas, který věnujete našim pravidelným schůzím.
Děkuji, že si na nich dokážete vzájemně naslouchat, diskutovat, hledat
nové cesty, hýřit novými nápady, zajeté zdokonalovat, konstruktivně
kritizovat.
Děkuji, že se s velkou ochotou podílíte na přípravách a vlastním
průběhu akcí.
Děkuji, že se v dnešní době najde tolik skvělých lidí, kteří nezištně
věnují svůj čas druhým! Vážím si toho!
Přeji vám klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, spokojenosti
a životního optimismu. Nechť vás kreativita a originální nápady
neopouští ani v roce 2019!
Tereza Vostřelová

Chanson Trio CouCou
vnesli do našeho kostela 25.11.2018 čerstvý vítr přímo z Francie. Zalili
naše srdce pocitem, že se nacházíte na Champs-Élysées se sklenkou
dobrého vínka, v okolí provoněným vanilkovým kouřem a zalitým
jemnými paprsky dopadajícími na střechy domů.
S takovou lehkostí a elegancí byl koncert interpretován. Velká škoda
pro každého, kdo se tohoto koncertu neúčastnil a tu chvilku si nenašel.
Děkuji za krásný kulturní zážitek
Zuzana Bolehovská

Hornoředická desítka
V sobotu 27. října přesně v 10:30 byl v Horních Ředicích výstřelem
odstartován již 42. ročník „Hornoředické desítky“. Akce byla pořádaná
pod patronací obce Horní Ředice a TJ Sokol Horní Ředice. Na startovací
čáře se setkalo celkem 45 běžců z celé naší republiky. I přes mírně deštivé
počasí byla dobrá nálada jak mezi závodníky, tak mezi pořadatelským
týmem. Muži závodili celkem v šesti věkových kategoriích na trati
dlouhé 10 km a ženy ve třech kategoriích na trati 5 km.

V kategorii muži závod vyhrál pan Lukáš Kdula z Hvězdy SKP
Pardubice s celkovým časem 00:34:17 a mezi ženami byla nejrychlejší
paní Táňa Metelková z TJ Hradec Králové s časem 00:18:38. Nejstarším
závodníkem byl pan Stanislav Doležal, ročník 1938. Mezi závodníky
nechyběli ani běžci z Horních Ředic, naši obec reprezentovali manželé
Kunátovi a rodina Mansfeldových. Děkujeme jim za reprezentaci.
Vítězové si odnesli hodnotné ceny v podobě dortu, ředické zeleniny,
moštu a dalších pozorností. Za ceny děkujeme následujícím sponzorům:
Farma Trojan, Zelenina Koubkovi HŘ, J. Pýcha HŘ, J. Šolta HŘ,
I. Moravec HŘ.
Poděkování patří i všem pořadatelům za bezproblémový průběh celé
akce. Již teď se těšíme na příští ročník, který se uskuteční 3.11.2019.
J. Lohniský

KDE DOMOV MŮJ
Podzim 2018 patřil oslavám 100. výročí vzniku republiky.
V každém městě, v každé vesnici, v každé škole… A naše škola, nejenže
se zapojila do programu slavnostního koncertu v místním kostele dne
21.října, ale připravila si na první dva listopadové dny Den otevřených
dveří. A nebyl to ledajaký den otevřených dveří. Ale přímo
VLASTENECKÝ den otevřených dveří…

Vstoupím dovnitř a slyším píseň Chválím Tě země má, dýchne
na mě úplně jiná atmosféra, než jaká mně je důvěrně známá. Je tu
ticho, klid, cítím nostalgii a dojetí. Vlevo vidím panenku sedící na
houpacím koníkovi z dob našich babiček. Starou lyži s rezavým
vázáním, která má s dnešní carvingovou lyží pramálo společného.
V kolíbce spinká „moje“ první gumová panenka Růženka, mám ji
dodnes. Je tu spousta dalších zachovalých retro hraček. Autíčka,
letadlo, kočárek, papírové panenky „oblíkačky“. A také sbírka
mončičáků. Je jich osm. Vzpomínám na toho svého žlutého. Vybaví se
mi pocit dětské touhy, mít alespoň čtyři (holky je měly). Chtěla jsem
jich víc, ale styděla jsem si o ně doma říct. „Moje“ miminko Hanička,

pojmenované po mé kamarádce, je tady také. Co jsem se ho po Kladně
a kolem uličky v kočárku navozila! A kolik pokojíčků v příkopě na dece
za Bidlovými nadělala!
Dominantu výstavy ale tvoří vlákno lipových listů vyzdobené
v národních barvách, táhnoucí se od zádveří, přes chodbu, až do
prvního patra. Jeden list = jeden rok = jedna až tři významné události,
které se v tomto roce udály. Celkem 100 listů. Dozvídám se mnoho
zajímavostí z různých oblastí dějin naší země a například i to, že v roce
1988 došel toaletní papír, zasměju se. V tom začínají znít tóny písně
Život je jen náhoda. Rok 1997, můj maturitní ples. Živě vidím, jak se
celá naše třída pohybuje do rytmu této melodie a nastupuje
k slavnostnímu šerpování. List 1997 – zemřel Bohumil Hrabal a byla
založena Nadace Terezy Maxové. Najednou mám pocit, že jsem
zabloudila do pravěku a silně si uvědomím sílu ubíhajícího času. Za tu
malou chvíli a pečlivém pročítání událostí se mi vybaví spousta milých,
láskyplných, ale i bolestných vzpomínek.
V prvním patře se vzpíná státními symboly ozdobený strom
republiky a kolem něho visí umně vypracované portréty významných a
populárních osobností. Je to směsice minulosti i současnosti (Masaryk,
Havel, Kubišová, Suchý, Svěrák, Jágr a další). O kousek dál na mě čeká
panel s názvem „výrobky známé desítky let“ – Škoda, Granko, Termix,
Pernštejn, Míša, Pilsner Urquel,…
A protože síly na výšlap schodů do druhého patra ještě mám, jdu si
prohlédnout výstavu obrázků. Nakonec se odměním ochutnávkou
výtečné buchtičky upečenou podle receptu našich babiček.
Opravdovou odměnu by ale měly dostat všechny děti, jejichž
výtvory byly ve škole vystaveny. A v neposlední řadě samozřejmě paní
učitelky za jejich neotřelý nápad
a uskutečnění Dne otevřených dveří. Snad pro ně může být alespoň
malou odměnou uznání jejich práce z našich řad. Tedy z řad těch, kteří
jim každý den s důvěrou odevzdáváme naše děti, aby je učily nejen číst,

psát a počítat, ale aby je zábavnou a nenásilnou formou učily
o naší zemi, o její historii, kultuře, významných osobnostech,
přírodních krásách, tak jako v tomto případě. Aby zkrátka naše děti
věděly, vážily si a byly hrdé na to - „Kde domov můj.“
Tereza Vostřelová

Soutěžili jsme v Člověče, nezlob se.
Každoročně na podzim se scházíme na Obecním úřadě a soutěžíme ve
hře „Člověče, nezlob se“. Je tam vždy velká zábava a rozhodně jsme se
nenudili. Od začátku až do konce hry je to velmi napínavé. Když už
někdo vypadl, mohl si u vánoční dílničky vyrobit nějakou tu dekoraci
nebo vánoční ozdobu. Bylo tu pro nás přichystané dobré občerstvení
v podobě sušenek, bábovek a podobně a čaj. Když už je vyhlášen vítěz,
pogratuluje se a jde se domů. Letošní výhru si odnesl David Morávek.
A příští rok si spolu zahrajeme zas.
Za účastníky děkuje za pěkné dopoledne
Jolana Šmejdová

V sobotu 5.1.2019 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.

Předvánoční čas v dnešní době bývá bohužel obdobím shonu a stresu.
Na pohodu při rozsvícených adventních svíčkách, skleničku vína při
pečení cukroví a radost při nakupování maličkostí pro své blízké, nám
nějak nezbývá čas. O to více si užívám každoroční setkávání na akci
Češko zpívá koledy, která byla letos 12. prosince od 18 hodin u
obecního úřadu.
Zpívat neumím a tak chodím vždy především nasát předvánoční
atmosféru, dát si svařené víno a popovídat si se sousedy a kamarády. Při
krásných vánočních koledách si pobrukuji a mám slzy v očích, když
slyším, jak krásně zpívají naše děti a všichni přítomní dospělí. Duch
tohoto setkávání je nenahraditelný a děkuji všem pořadatelům, že naši
obec do celorepublikové akce zapojili a vše vždy skvěle připraví. Počasí
nám letos přálo, protože nepršelo. Kouzelnější by byly sněhové vločky,
které by atmosféru středečního večera krásně dokreslily, ale jsem
skromná a vděčná za to, že nepršelo jako loni.
Součástí večera byla i výstava loutek, loutkových divadel a panenek a
to třeba již z dob našich prababiček či babiček. V sále obecního úřadu
bylo možné výstavu shlédnout několik dnů a věřím, že si své
návštěvníky našla. Z výstavy na mě dýchla doba, kdy jsme si jako děti s
loutkami vyhrály celé dny, psaly jsme si vlastní pohádky a užily si
legraci.
Mám ráda, když je předvánoční čas protkaný úsměvy lidí, pohodou a
nekonečným světýlkem v očích dětí, které se již nemohou dočkat
příchodu Ježíška. Kéž by nám úsměvy, vlídná slova a jiskra v očích
vydržely i po celý rok 2019. Hned by byl život krásnější a každý den
příjemnější.
Eva Hlaváčková

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ:
DĚTI:
➢ 14. 10. 2018 proběhlo v Břehách u Přelouče okresní kolo
závodu požárnické všestrannosti. Mladší družstvo A se
umístilo na 11. místě, mladší družstvo B na 6. místě a starší na
17.
místě.
Kategorie
přípravky
měla
připravené
disciplíny na hřišti. Nejmenší si za splnění soutěžních
disciplín odvezli medaile.
➢ 4. 11. 2018 se 14 členů SDH, složených z dětí a dospělých,
účastnilo charitativního běhu okolo Hlubáku na 5 km pro
Petrušku Čapkovou z Dolních Ředic.
➢ Celý listopad jsme vyráběli PF přání do nového roku. Celkem
jsme jich vytvořili 80 ks. A také jsme se pečlivě začali
připravovat na vystoupení, které budeme mít na hasičském
plese 18. 1. 2019.
➢ 4. 12. 2018 se uskutečnilo další dětské „saunování“ se
saunovým
ceremoniálem
a vodnickou pohádkou.
➢ 16. 12. 2018 proběhlo ukončení kroužku hasičů v letošním
roce
v
muzeu
Kouzel
v Pardubicích a prohlídkou dispečinku na HZS Pardubice. Z
muzea jsme si všichni odnesli krásný zážitek z kouzlení a děti i
malý dáreček. Kouzelnické vystoupení v podání tiskové mluvčí
hasičů Pardubického kraje Venduly Horákové se nám všem moc
líbilo. Dále jsme si prohlédli i dispečink tísňové linky 112, kde
jsme se dozvěděli spoustu užitečných informací.
DOSPĚLÁCI:
➢ 8. 12. 2018 proběhla pravidelná výroční valná hromada na OÚ
v Horních Ředicích.
➢ Od listopadu se hasiči pravidelně každý víkend scházejí na
dokončovacích pracích na zrekonstruované hasičské zbrojnici.

Fotbalový klub Horní Ředice
(sezona 2018/19)
Fotbalisté zdraví spoluobčany a připojují pár slov k již
ukončené podzimní části fotbalové sezony 2018/19.
První ředické mužstvo se umístilo po podzimní části
na třetím místě s odehranými 13 utkáními se ziskem 25 bodů
za 8 výher (Penalty +1, Penalty -2) a pěti proher . S 29
vstřelenými góly a 16 obdrženými patří mezi lepší mančafty
soutěže. Nejlepším střelcem je v ředických barvách Völkl
František s pěti zásahy. Následují Dujsík Jiří a Pavel Dědič se
čtyřmi zásahy. Jaro bude jistě velice zajímavé po všech
stránkách.
Druhé ředické mužstvo obsadilo na konec podzimu
velmi slušnou druhou příčku. Při zisku 27 bodů zatížilo
konta ostatních mužstev 49x a s 18 obdrženými brankami se
nemusí za obranou hru stydět. Mezi střelci, kteří se nejvíce
prosadili, patří Dostál Jakub 8 zásahů, Mládek Miloš a Pecina
Jiří se 7 góly a Moravec Vojtěch se 6 zásahy. Druhá příčka je
jistě hezké umístění, ale nebýt především domácích ztrát bylo
by to lepší.
Chlapectvo mladších žáků U13 - Holicko pilně trénuje a
nadále sbírá drahocenné herní zkušenosti. Věřme, že se brzy
dočkají své první výhry, jelikož se jim na podzim
nepodařilo vychutnat pocit z vítězství. Na kontě mají 15
vstřelených gólů, přičemž 13 vsítil Borovský Matěj, který je stále
3. nejlepším střelcem celé soutěže!

To našim „prťatům“ z mladších přípravek U9 – Holicko
se daří v rozletu o poznání lépe. Na kontě totiž mají 18 bodíků za
6 výher a 3 porážky se skóre 113:76 a přistáli na velice pěkném
čtvrtém místě. Velkou měrou se na tom také podílel nejlepší
střelec Čížek Radek se 49 zásahy a suverénně vede tabulku
střelců soutěže. Jen tak dál! Cablk Jan vsítil 12 branek. Pokud
je fotbal bude bavit, budeme jenom rádi.
Pro veškeré informace a aktuality prosím sledujte:
https://www.facebook.com/fkhorniredice/
http://www.horniredice.estranky.cz
Přejeme Všem našim spoluobčanům, příznivcům a
sponzorům krásné prožití svátků vánoční a šťasný nový rok
Za FK Ředice
Mládek V.

TJ Sokol Horní Ředice
Konec kalendářního roku není koncem pro TJ Sokol HŘ, jsme vlastně
teprve v polovině, a tak zhodnocení není třeba. Cvičí se na plné obrátky
každý den v týdnu. A už nyní víme, že naše členská základna má
krásných 110 aktivně cvičících členů.
Akci, kterou pro vás ještě do konce roku chystáme je „Strojení
vánočního stromečku pro zvířátka“, která se bude konat v neděli
23.12.2018. Je to takové malé odpočinutí a rozptýlení před napětím, co
nám ten Ježíšek letos donese. 😊
12.12.2018 proběhlo v základní škole v HŘ páskování v oddílu TJ
Sokola Karate - 4x na bílý pásek ( 8 kyu - kata Heian šodan ) - 2x na
zelený pásek ( 6kyu - kata Heian sandan ) a 1x na hnědý pásek ( 3 kyu kata tekki šodan ). Všichni karatisté byli úspěšní ... inspektorem byl pan
trenér Karel Černý. Všem blahopřejeme !!!
Přejeme vám v roce 2019 pevné kosti, silné svaly, protáhnuté šlachy,
pohyblivé klouby a zdravého ducha a vánoční svátky bez stresu, v klidu
vašich blízkých.
Budeme se těšit na cvičení s vámi.
Tým TJ Sokol HŘ

Mikulášská obchůzka
Opět po roce 5. prosince večer po setmění naši vesnici obcházel Mikuláš
v doprovodu Anděla s Čertem a navštěvoval rodiny s malými dětmi. Celá
družina byla vybavena knihou hříchu, které se do ní poctivě po celý rok
zapisovaly. Mezi hlavní hříchy patřilo zlobení, neposlouchání rodičů,
nepořádek v pokojíčku a nadávání slovy, které ani Mikuláš s Andělem
neznali. Čert si chtěl většinu dětí odnést do pekla na převýchovu.
Nakonec se mu povedlo odnést v pytli jenom jednu zlobivou holčičku,
která teď v pekle přikládá pod kotel. Ať čert naléhal, jak naléhal, Mikuláš
žádné další děti do pekla nepustil. Jedno dítě si svůj život vykoupilo
výhrou nad čertem v pekelném mariáši a některým dětem čert odnesl
mobily a tablety. Děti slibovaly a slibovaly, že se polepší. A nakonec
toho Mikuláše přesvědčily. A co více, ještě dostaly spoustu dárků od
Anděla. Zajímavé je, že každý rok 5. prosince mají i ti největší zlobivci
uklizený pokojíček a pomáhají mamince. No letos jim to prošlo, ale už
teď má několik dětí nový zápis v knize hříchů. Doufejme, že jim hříchy
nebudou přibývat a Čert si je neodnese do pekla.
Pekelník Jarda Lohniský
TJ Sokol Horní Ředice vás
srdečně zve

Vánoční zdobení
stromečku pro zvířátka

23.12.2018
Sraz u obecního domu
ve 13:30
Půjdeme procházkou kolem rybníka a najdeme společně místo pro
dobroty pro lesní zvířátka.
Sebou si vezměte malou svačinku, něco pro zvířátka a dobrou náladu.
DOPROVOD RODIČŮ NENÍ NUTNÝ 😊

Poznávání Knihy knih aneb chtěli jste se dozvědět něco o
Bibli a báli se zeptat?
Ráda bych pozvala všechny zvídavé k výkladům a společným
rozhovorům nad biblickými příběhy a tématy, bez ohledu na to, zda
náležíte do některé církve či nikoli.
Místem setkání bude zasedací místnost v 1. patře na Obecním úřadě v
pondělí v 18 hodin, vždy 2x do měsíce. Prvním setkáním bude pondělí

14. ledna 2019.
Těším se na setkání s Vámi
Tereza Šmejdová Koselová
Farářka Církve československé husitské

SILVESTR 2019 U OBECNÍHO DOMU
22:30 ZAHÁJENÍ - HORKÝ PUNČ
23:00 PRŮVOD

- symbolické předání vlády
Novému roku

REPRODUKOVANÁ HUDBA
NOVOROČNÍ PŘÍPITEK
00:10 OHŇOSTROJ - Patrik Lenhart
00:30

VOLNÁ ZÁBAVA

Připravované akce:
22.12.2018 – Adventní koncert ZŠ Horní Ředice
23.12.2018 – Strojení vánočního stromečku pro zvířátka
25.12.2018 – Výšlap na kopec Hořánek
31.12.2018 – Silvestr
18.01.2018 – Hasičský ples
02.02.2018 – Sportovní ples
16.02.2018 - Masopust
17.02.2018 – Dětský karneval
23.02.2018 – Sokolský ples

SP O L E Č E N S K Á
KRONIKA
Narodili se:
Antonín Poledno

Přistěhovali se:

Odstěhovali se:

Kristýna Skoumalová

Jana Hanousková

Robert Kukla

Amálie Čížková

Petra Kuklová

Martin Kropáček

Sofie Kuklová

Matěj Zelinka

Opustili nás:
Bohunka Šimonová
Dagmar Prouzová
Václav Štěrba

K 19. prosinci žije v naší obci 1021 obyvatel.
-------------------------------------------------------------------prosinec 2018

