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Vážení spoluobčané,
Čas letních měsíců je v naší vesnici tradičně provázen čilým pracovním
ruchem při údržbě a úklidu zelených ploch a živých plotů, státních i
obecních komunikací, chodníků, sportovišť, břehů ředického potoka ve
správě povodí Labe, budov a veškerého venkovního zařízení, zalévání a
ošetřování květin, keřů a stromů v intravilánu i extravilánu obce.
Za vzhled veřejných prostor patří všem obecním pracovníkům veliké
poděkování. Podobně jako vám všem, kteří pomáháte na těchto
místech udržovat pořádek, sami je v rámci svých schopností a možností
zkrášlujete a není vám lhostejné, jak vypadá místo před svým domem.
Letní období zpravidla spojené s čerpáním dovolené, cestováním a
získáváním nových poznatků z tuzemska i různých koutů světa již
nenávratně skončilo.
Nastává podzimní realita charakteristická střídavým počasím,
doprovázená obvykle určitou obavou “kdy už přijde a jaká ta letošní
zima bude“. Než skutečná zima převezme svoji vládu, čeká nás i vás
v následných týdnech ještě mnoho činorodé a smysluplné práce. Proto
hodně pracovní aktivity, sil a především tolik potřebného zdraví vám
přeje
Ing. Jiří Kosel, starosta obce

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 07.08.2019
Rada obce se seznámila:
• S problémy při zpracování dvou projektů z IROP prostřednictvím MAS
Holicko
a) bezpečnost silničního provozu
b) vzdělávání.
• S informací o zpracovávané projektové dokumentaci silnice III-29817
od prodejny potravin k Holicím.
• S nedostatky souvisejícími s rekonstrukcí mostu 29817-4 u
Bolehovských.
• S průběhem prací na fotbalovém hřišti s využitím grantů
z Pardubického kraje – Malý LEADER.
• S provedenou údržbou fotbalového areálu. Obecní pracovníci provedli
nátěry zábradlí, laviček, tribuny a podhledů.
• S jednáním s Povodí Labe ohledně Ředičky. Povodí zajistí posečení
břehů, obec za úplatu 30 000,-Kč vyhrabání a likvidaci trávy
• S provedenými úpravami budovy sběrného dvoru.
• Se zpracovaným pasportem veřejného osvětlení fi Efektivní osvětlení
s.r.o.
• S probíhajícími obecními pracemi - nátěry zábradlí mostů, údržba
zeleně, čištění kanalizačních vpustí, …

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 11.9.2019
Rada obce se seznámila:
• S hospodařením obce za měsíce leden – srpen.
• S podanými projekty z IROP prostřednictvím MAS Holicko
a) Zvýšení bezpečnosti silničního provozu – „Stavební úpravy
chodníku od č.p.20 po č.p. 249“

•

•
•
•
•
•
•
•

b) vzdělávaní – „Stavební úpravy a pořízení vybavení učebny
informatiky a venkovní učebny ZŠ Horní Ředice“ .
S finančními náklady z akce Malý LEADER
- Zkvalitnění podmínek pro činnost FK a návštěvníků sportovních
činností (ochranné sítě, brankové sítě, vchod-nová zámková dlažba) –
celkem 76 678,- Kč. z toho dotace 35 000,-Kč
- Oprava sociálního zařízení FK – celkem 92 000,- Kč z toho dotace
35 000,- Kč
-Nákup dvou venkovních pingpongových stolů – celkem náklady
50 100,- KČ z toho dotace 35 000,- Kč.
S provedeným hloubkovým vrtem (51m) fi Prošvic pro zabezpečení
závlahy fotbalového hřiště (101 894,- Kč), fi Slavík následně vrt
připojila na závlahový systém včetně nového čerpadla (29 780,-Kč).
S provedenou druhou sečí fi zajištěnou Povodím Labe, obec opět
zlikviduje posečenou trávu za úplatu 30 000,-Kč.
Se stavem úprav sběrných míst.
S informací z pracovního jednání ohledně výstavby silnice D35 týkající
se především přepravy materiálu.
S podanou žádostí k ministerstvu vnitra na částečnou úhradu finančních
prostředků za odborná školení členů SDH Horní Ředice.
Se závěry dílčího přezkoumání hospodaření obce provedeného
Krajským úřadem v Pardubicích.
S možností bezplatné zápůjčky skákacího hradu v majetku DSO
Holicko při konání akcí obce i obecních spolků.

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Ředice dne 26.09.2019
Zastupitelstvo obce se seznámilo:
•
•

S oznámením o opravě stávajícího vedení distribuční sítě VN
v kú Horní Ředice.
S protokolem o výsledku kontroly obce provedené hasičskám
záchranným sborem v působnosti dodržování zákona

č.240/2000 Sb., o krizovém řízení, zejména zajištění
připravenosti obce na řešení krizových situací.
Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•
•
•

Hospodaření obce za měsíc leden až srpen 2019 včetně zprávy o
dílčím přezkoumání hospodaření obce
Rozpočtové změny č.4
Neuplatnění předkupního práva na odkup nemovité věci - chaty
postavené na pozemku parc. č. 6956/46, ev.č. 42.
Schválení finanční výpomoci na úhradu neinvestičních nákladů
pro mateřskou školu, základní školu a střední školu DANETA,
s.r.o. ve výši 5000,- Kč.

Připravované akce:
03.11.2019 – Hornoředická desítka
24.11.2019 – Den pro dětskou knihu – Turnaj v „Člověče, nezlob se.“
01.12.2019 – Adventní koncert – Kris Kros Kvintet
11.12.2019 – Česko zpívá koledy
15.12.2019 – Česká mše vánoční - ZUŠ Holice - pěvecký sbor Malichor
22.12.2019 - Adventní koncert ZŠ
23.12.2019 – Strojení stromečku pro zvířátka
25.12.2019 – Výšlap na kopec Hořánek
31.12.2019 - Silvestr

Hudební Vánoce v Horních Ředicích
Možná se vám nyní zdá, že pozvání na vánoční akce, na které
můžete v prosinci zavítat v naší obci, jsou na začátku října předčasné.
Ale protože další Občasník vyjde až na přelomu kalendářního roku,
dovolte mi, abych využila tohoto čísla ke stručné informaci, co že nás
to vlastně čeká, a na co se můžeme těšit.
Adventní čas přivítáme v neděli 1.12. v 17.00. v kostele
sv.Václava koncertem pražské, energické, vokální skupiny
KrisKrosKvintet, která interpretuje klasické i populární hity
v originálních aranžích. Ryze vokální skladby jsou efektně doplněny o
beatbox (zvuk bicích vytvářený ústy) v podání trojnásobného mistra ČR
a vicemistra světa v tomto oboru Jara Cossigy. V naší obci se KrisKros
představí nejen se svým populárním programem, ale uslyšíte také
úpravy klasické hudby, českých koled a koled z různých koutů světa.
Pokud jste zvědaví už teď, můžete si jejich interpretace poslechnout na
kanále youtube. Za zmínku stojí i jejich častá spolupráce na řadě
projektů např. s Lucií Bílou, Václavem Noidem Bártou, Komorní
filharmonií Pardubice a mnoha dalšími.
Ve středu 11.12. v 18.00 si u Obecního úřadu zanotujeme spolu
s žáky a učitelkami základní školy známé koledy na celonárodní akci
Česko zpívá koledy. Přijďte se svátečně naladit, pobavit se se svými
sousedy a kamarády, vypít trochu ostřejšího moku na zahřátí
a shlédnout výstavu Ladovy Vánoce v sále Obecního úřadu.
V neděli 15.12. v 17.00 bude kostel sv.Václava patřit Základní
umělecké škole Karla Malicha, která připravuje se svým orchestrem a
smíšeným pěveckým sborem Malichorem náročný a na zdejší poměry
ojedinělý koncert. Zazní totiž Česká mše vánoční „Hej, Mistře“ od
venkovského učitele a skladatele Jakuba Jana Ryby, jejíž text pojednává

o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Přijďte si
poslechnout tuto populární, líbivou vánoční skladbu, srozumitelnou
širokému obecenstvu, kterou mají ve svém repertoáru významná
tělesa české hudební kultury.
V neděli 22.12. v 16.00 ukončí předvánoční kulturní maraton
v kostele sv. Václava naše Základní škola. Necháme se překvapit, co si
pro nás žáci přichystají, ale určitě to bude stát za to, tak jako každý rok.
A na závěr jedna důležitá informace. ZIMY V KOSTELE SE BÁT
NEMUSÍTE! Protože nám záleží na tom, abyste si koncerty maximálně
užili a cítili se v kostele komfortněji než kdy jindy, bude na všech akcích
kostel VYHŘÍVÁN VELKÝMI PLYNOVÝMI TĚLESY!!!
Doufám, že jsem vás alespoň trochu těmito řádky přesvědčila o
tom, že ujít si některý z těchto koncertů, by byla velká škoda. Určitě vás
v předvánočním čase krásná hudba pohladí na duši a vnese do ní tolik
potřebný klid a pohodu.
Tereza Vostřelová

Ze školy
V pondělí 2. září jsme zahájili nový školní rok 2019/2020 a přivítali jsme
sedm nových prvňáčků. Letos naši školu navštěvuje 64 dětí.
Třídní učitelky: 1. třída - Mgr. Eva Bendová, 2. a 3. třída – Mgr. Marcela
Kaplanová a školní asistentka Eva Drábková, 4. třída – Mgr. Kateřina
Horáková a asistentka pedagoga Lenka Vernerová, 5. třída – Mgr. Věra
Morávková.
Letos jsou opět v provozu dvě oddělení školní družiny. První oddělení
vede Mgr. Kateřina Boháčová, druhé oddělení Anežka Jedličková, DiS.

O pořádek ve škole a plná bříška dětí se u nás starají paní Jitka Kulhavá
a paní Dita Moravcová.
Letos jsme opět zapojeni do projektu Ovoce do škol, pomerančové a
citronové kůry, elektrobaterií a dalších elektroodpadů, aj.
Od 6. září jezdí 2. – 5. ročník na plavecký výcvik do Vysokého Mýta.
Dne 24. září proběhla ve škole akce Muzikoterapie.
9. října proběhne sběr papíru od 15 h – 17 h ve sběrném dvoře.
13. října přivítali žáci základní školy nové občánky Horních Ředic.
23. října proběhne na naší škole preventivní program Policie ČR na
kyberkriminalitu, dopravní situace, jak dbát na bezpečnost v silničním
provozu.
Na listopad máme naplánované tři akce. Představení O Africe a
představení s názvem Hvězda Betlémská v Kulturním domě Holice. Třetí
akcí je preventivní program PPP Praha, manželé Kašparovi (program je
zaměřen na šikanu, kyberšikanu, prevence chování a další aktuální
témata).
V prosinci se uskuteční VÁNOČNÍ JARMARK, kde si budete moci
zakoupit výrobky dětí a naladit se na vánoční atmosféru při posezení
s přáteli a zaměstnanci školy.
22. prosince od 16 hodin – stejně jako každý rok, Vás zveme na
VÁNOČNÍ KONCERT v kostele sv. Václava.
S pozdravem,
žáci a zaměstnanci ZŠ Horní Ředice.

Setkání dříve narozených
V neděli 1.září jsme se opět po roce a velmi rádi setkali s našimi
seniory ve společenském zařízení Blanka u Ředického rybníka. K poslechu
výborně hrála kapela Náves. Jistě jste v jejich hráčích poznali své sousedy,
kamarády a známé. O zpestření programu se postarali „skorodruháci“
z místní školy tanečním vystoupením a šikovné malé břišní tanečnice, které
umně kroutily svými prdelkami ☺. Samozřejmostí bylo i malé občerstvení.
Počasí nám přálo, řekla bych, že až moc, protože spíše, než ke společenskému
setkání lákalo k posezení v chládku na dvorku. A proto si vážíme toho, že
padesátka ředických seniorů přesto přišla a užila si tak trochu jiné odpoledne.
Bylo nám s vámi všemi dobře a příští rok se budeme těšit na viděnou.
Ať vám zdraví slouží!
Tereza Vostřelová

TENIS
Antuková sezóna pomalu končí a jak dlouho ještě se budou tenisové
kurty H.Ředic využívat bude rozhodovat počasí. Snad ještě nějaký den
dopřeje.
V průběhu sezóny i během letních prázdnin poctivě trénovala skupina
nejmenších dětí 8-9 roků, které s tenisem začaly vloni před koncem
školního roku. I letos téměř všechny děti si našly cestu na kurty. Účast
na trénincích byla dobrá a ty, které trénovaly nejčastěji, se i nejvíc
zlepšovaly. Snad je zájem neopustí ani v dalším období...
Z plánovaných turnajů se uskutečnily pouze dva. V srpnu
XXIV.ročník „Turnaj ve čtyřhrách“ .Zúčastnilo se 12 párů. Zvítězil Slávek

Polák s Tomášem Kratochvílem před Heřmanským/Vackem a 3.místo
obsadili bratři Ropkovi, 4. místo Kosel s Fr. Kolínem.
21.září se uskutečnil již XIV. ročník „Závěrečný turnaj-Losované
dvojice“. Z přihlášených vzniklo 7 dvojic, které odehráli vzájemné
zápasy " každý s každým". Zvítězila dvojice Petra Skácelová s Jirkou
Mansfeledem, 2. místo získala Nikola Lohniská s Jirkou Lohniským st. a
3. místo Roman Valský s Matyášem Zapletalem.
Nutno poděkovat Pavlovi Rychterovi, který se postaral o zorganizování
obou turnajů, i kolektivu "Rosničky" za občerstvení.
Je škoda, že chybí účast generace 20-30-ti letých nejen na turnajích, ale
i na využití kurtů pro rekreační
tenis.
Štefan Chyla

Vážení spoluobčané,
v letošním roce proběhne 11. prosince u Obecního úřadu tradiční akce
„Česko zpívá koledy“. Tato akce je již po několik let v naší obci
spojována s tematickou výstavou. Ani letošní rok nebude výjimkou a
opět připravujeme novou výstavu, tentokrát na téma „Vánoce pana
Josefa Lady“. Pokud vlastníte něco zajímavého z tvorby pana Lady
se zimní tématikou, neváhejte a zapojte se. Zajímají nás pohlednice,
kalendáře, knihy, leporela, pohádky a další. Vystavovat budeme i dobové
exponáty připomínající „Ladovy vánoce!. Do výstavy se můžete přihlásit
na Obecním úřadě. Budeme rádi za každý příspěvek, za který předem
moc děkujeme.
Obecní úřad

Z ČINNOSTI SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
DĚTI:
➢ Prázdniny byly odpočinkové, hasičská sezóna byla zahájena 14. 9.
prvními závody v Čeperce, kam nás odjelo reprezentovat družstvo
starších dětí „A“. Odtud si děti odvezly krásné 4. místo z celkového
počtu čtrnácti družstev a 2. místo v požárním útoku. První místo jim
uteklo o jednu sekundu a osm setin.
➢ 15. 9. jsme navštívili již tradiční akci v Pardubicích
„Retroměstečko“.
➢ Neděle 22. 9. byla zahájena soustředěním. Celý den jsme trénovali
požární útok a připravovali se na sezónu branných závodů.
➢ Dětský kolektiv se nám rozrostl o 5 nových členů.
➢ 5.10. proběhl další závod v nové sezóně a to v Sezemicích. I přes
nepřízeň počasí „braňák“ pro naše družstva dopadl dobře. Mladší
žáci krásné 8. a 11. místo z celkového počtu 28 hlídek a starší krásné
bramborové, tedy 4. místo, 18. a 23. místo z celkového počtu 25
hlídek.
➢ Okresní kolo ZPV - závod požárnické všestrannosti, který se konal
13.10. v Horních Ředicích se účastnilo celkem 32 hlídek mladších a
32 starších, náš tým mladší „A“ se umístil na 6. místě a mladší „B“
na 21., starší „A“ na 20. místě a starší „B“ na krásném 9. místě.

DOSPĚLÍ:
Dne 26. 7., 27. 7. a 5. 9. měla naše jednotka výjezd, a to na neohlášené
pálení čarodějnic, čerpání sklepů po přívalovém dešti a hašení prostoru u
čarodějnic.
Za SDH Horní Ředice
Martina Brandýská

Fotbalisté zdraví spoluobčany!
…a připojují pár slov k již rozběhlé fotbalové sezoně 2019/2020.
Po letní přestávce, kdy řada z nás byla na dovolených a děti si užívali
prázdnin, nám začala nová fotbalová sezóna 2019/2020. Pro novou sezónu
budou bojovat za ředice dvě žákovská mužstva U9 a U11 a již tradičně dvě
mužstva dospělých „A“ i „B“.
Mužstvo „A“ týmu se poprvé v dějinách ředické kopané probojovalo do
krajského přeboru, prošlo hned několika změnami v kádru. Přišli Kmoníček
Ondřej, Fous Petr, Lát David, Židík Jiří a Morávek Václav. Borci po letní
přípravě hned na úvod hráli 4. 8. první kolo proti Třemošnici a vyhráli 3:0
(branky 28. Židík, 34. Hrdý a 44. Lát) a postoupili do dalšího kola, ve kterém

se 4. 9. střetli s Dolním Újezdem a po dramatickém průběhu, kdy utkání
skončilo v základní době 3:3 ( 75. Morávek, 84. Lát a 86. Dědič – 6. Štarman,
26. Mokrejš a 58. Mandlík) a na penalty vyhráli Ředice 4:2.. Mezitím začala
soutěž KP a nejeden z nás byl zvědavý, jak si mužstvo povede ve vyšší soutěži.
Jak se ze začátku jistě potvrdilo, nebude to lehký ročník. Zatím naše mužstvo
odehrálo osm kol, kdy si připsaly dvě výhry a šest porážek. Budeme jim držet
palce, aby se jako nováček v soutěži rychle zorientoval a dělal radost
ředickým fanouškům.

Hráči „B“ se také po dovolených sešli k prvním tréninkům a pod vedením
nové dvojice trenérů Kopecký-Škaloud se vrhli do nové sezóny. Kádr prošel
několika změnami, kdy věříme, že se za odchody z mužstva podařilo přivést
adekvátní náhrady (přišli Andrýs, Markovics, Pitra J. a Dědič J. ). V průběhu
sezóny je odehráno sedm kol, kdy jsme si připsali pět výher a dvě prohry.
Zajímavostí bude jistě utkání s mužstvem Holic „B“, které se uskuteční poprvé
v okresní soutěží pod umělým osvětlením a to 12.10. od 18:30.
Naši žáčci se scházejí dvakrát v týdnu na trénicích, když nemají zápasy a pod
vedením našich trenérů, vstřebávají nabyté znalosti a dovednosti, které se
snaží zúročit v soutěžních zápasech. Malí žáčkové U9, kteří se spojili
dohromady se stejně starými žáky z Chvojence a společně absolvovali pět
utkání, ve kterých se jim zatím nepodařilo zvítězit. Pokud nebudou ztrácet
víru a odhodlání a radost ze hry, jistě se výsledky dostaví. Naši o něco starší
žáci U11 sehráli také pět utkání, kdy se jim podařilo jednou zvítězit a čtyřikrát

odešli z pažitu poraženi. Naši malí borci nadále nabírají drahocenné herní
zkušenosti a dovednosti.
Za obě mládežnická mužstva je potřeba poděkovat rodičům a trenérům, že
se starají o rozkvět našich lvíčat.
Nakonec ti nejstarší, kteří hrají čtyřikrát do roka jednodenní turnaj. Třetí
turnaj se hrál 21. 9. v Dřítči a prvenství si připsali naši fotbalisté. Na druhém
místě skončili domácí Dříteč, třetí byly Sezemice a čtvrté místo obsadilo Staré
Hradiště. A jak vypadá celková tabulka před závěrečným turnajem, který se
odehraje v sobotu 12. října v Sezemicích? 1. FK Horní Ředice 20 bodů (17:6);
2. SK Sokol Dříteč 16 b. (14:10); 3. TJ Spartak Sezemice 8 b. (12:21), 4. Sokol
Staré Hradiště 5 b. (12:18). Věříme v obhajobu celkového prvenství

Pro veškeré informace a aktuality prosím sledujte:
https://www.facebook.com/fkhorniredice/
http://www.horniredice.estranky.cz
Rád bych se rozloučil s přáním, ať nám krásné podzimní počasí vydrží
co nejdéle a užijeme si „babího léta“

za FK Horní Ředice
Mládek V.

SRAZ A ZÁVODY ŠLAPACÍH MOSKVIČŮ A
KÁR
Ve zkratce:
➢ Sraz se uskutečnil již po šesté.
➢ Celé dopoledne bylo na hřišti k vyzkoušení 10 disciplín, jak pro
děti, tak pro dospělé.
➢ Během celého dne hrála reprodukovaná hudba, bylo zajištěno
občerstvení, přijela i Mňam kára se zmrzlinou z Kunětic.
➢ Zpestřením programu byl kadeřnický a tetovací salon.
➢ Prezentoval se zde i stánek společnosti BESIP, kde byly k
vyzkoušení brýle, které simulují alkohol, drogy, apod.
➢ K vidění byla i nemalá výstava veteránů z Veterán klubu
Pardubice.
➢ Děti i dospělí měli možnost jízdy vláčkem na zahradní železnici.
➢ Cca od 13h probíhal závod nejmladších závodníků ve šlapacím
moskviči (21 závodníků), následoval závod starších dětí ve
šlapacích moskvičích, kde bylo závodníků 24. Všechny kategorie
se hned po závodu vyhodnocovaly.
➢ Od 14h byl zahájen start šlapacích kár, opět v pořadí od
nejmladších, kde bylo 35 mladších závodníků a 12 starších.
➢ Nenechaly se zahanbit ani ženy, kde se jich postupně na start
postavilo celkem 18 a v kategorii mužů bylo také 18 závodníků.
➢ Po 15h nám začínala kategorie rodin, kde se v kategorii „A“
zúčastnilo 7 rodin a v kategorii „B“ 5 rodin. Tento závod probíhal
štafetovým způsobem, ve složení 2 děti a 2 rodiče, každý si objel
vyznačený okruh a předal štafetu dalšímu členu rodiny.

Myslím, že každý návštěvník, ať malý nebo velký, byl na akci spokojen.
Užil si to se vším všudy a odnesl si spoustu pěkných zážitků a dárků.
Moc děkujeme sponzorům, bez kterých by tento den nemohl být.
Dobrovolníkům, kteří nám celý den pomáhali a Obci Horní Ředice za
zapůjčení prostoru víceúčelového hřiště Blanka.
Za Klub šlapacích moskvičů
Martina Brandýská

100 let s TJ Sokol Horní Ředice
14. září, se sobotním ránem
rozezněl gong jogína Michala
Rauera na fotbalovém hřišti a
pomyslně tak byla zahájena
oslava významného výročí 100
let od první písemné zmínky TJ
Sokol Horní Ředice.
Celé dopoledne pak patřilo
aktivitám, které jsou dnes populární a pro nás ne zcela dostupné. Vyzkoušet
jste si mohli Pound fit (první světové kardio cvičení inspirované nakažlivým,
povzbuzujícím a rytmickým hraním na Ripstix®, lehké paličky navržené
speciálně pro toto cvičení, vytvářejí z bubnování neuvěřitelně efektivní

způsob cvičení.), hodinovou lekci si připravila Petra Provazníková z ENERGY
centra Holice, pro dívky si Lucie Kroupová připravila lekci CRAZY DANCE, který
vyučuje pod centrem Paprsek na Dolním Jelení, dopolední program dovršil
Aylla tým z Pardubic seminářem parkouru pro děti (druh pohybu
francouzského původu, jejímž základem je schopnost dostat se z bodu A do
bodu B efektivně, s co nejmenší spotřebou energie, hezky a účinně za použití
vlastního těla a to prostřednictvím akrobatických prvků, salt tzv. flipů,
přeskoků apod.) a Kangoo jumping Ústí nad Labem (kardio cvičení na
skákacích botách podporující lymfatický systém).
Ve 14 hodin písknul rozhodčí první ze tří
přátelských florbalových zápasů „Hůry“ proti
„Důle“ a toho se s krásným vítězným skóre
9:0 ujaly děti z Horních Ředic. Druhý zápas
odehráli muži, kde hornořediční utrpěli
lehkou porážku 6:7. Ženy pak podaly skvělý
výkon, a nakonec po vyrovnaném boji získaly
remízu 3:3
. Celý turnaj provázela sportovní a dobře
naladěná atmosféra s velkou podporou
fanoušků hlavně z řad rodinných příslušníků

16 hodinou se rozezněla sokolská fanfára
z trubky Tomáše Hrdého a slavnostně jsme
zahájili tento významný den. Pan starosta
pronesl několik vět z historie a vzniku TJ
Sokol Horní Ředice, vzpomenul na ty, kteří se
na vzniku podíleli. Jeho slova potvrdil i náš čestný host paní Iva Veselá
(Peichlová) a spolu s ním zavzpomínala na svoje začátky právě tady v naší TJ.
Poděkovali jsme také těm, kteří svým cvičením podporují sokol nejdéle.
Pepovi Hrdému, Evě Kotfaldové, Čendovi Bidlovi a Zuzce Kvapilové. Pak už
následovalo vystoupení našich složek, ukázka karate, orientálních tanců,
cvičení předškolních dětí, rodičů s dětmi, cvičení všestrannosti školních dětí.

Naše pozvání přijal i mistr světa v silovém workoutu Marek Matis, který si
připravil se svým kolegou malou ukázku silového cvičení na našem
workoutovém hřišti. A protože oba si na toto cvičení sundali trička, stala se
tato ukázka velmi zajímavou i pro většinu přítomných žen,
za což sklidili
velký potlesk a obdivné pískání. Sem tam bylo slyšet pány, že kdyby si nedali
to pivko, tak by to určitě
dali taky
…
Komentovanou ukázku
bojového umění SYSTEMA
si pro nás připravil pan
Karel Černý se svými
kolegy. Mimo boje
s bundou nebo nožem si
připravili i chuťovku, boj (sebeobranu) s bičem. Ta byla provázena nejednou
vtipnou poznámkou.
Mezitím se připravila hudební skupina ze ZUŠ… MAXIMIX , která rozproudila
zábavu a posunula naše oslavy zase o kousek dál.
Sokolská orientální exhibice pobavila publikum bez pochyby. Ladnost
orientálního tance prolnutá s tóny sokolské skladby „Vzhůru statný sokole“ je
jasným důkazem toho, že zdánlivě nespojitelné věci dokáží vytvořit zajímavý
celek.
Celé odpoledne bylo možné hlasovat v soutěži „O nejlepší buchtu od srdce“ ,
ochutnávka byla pestrá a bohatá. Od bábovky po dortíček s jahodovým želé.
Po těsném boji vyhrála 3.místo paní Jana Kroupová, 2. místo paní Eva
Slámová a 1. místo si odnesla za vynikající svatební koláčky paní Petra
Karásková.
Večer a tím celé oslavy zakončila rocková kapela HardMok.
Děkujeme našim sponzorům za podporu, byli jimi Obec Horní Ředice,
Pardubický kraj (radní René Živný), firma BIRKE transport spedition, STAVEKO
TRADE, Dopravní značení Pardubice s.r.o. (pobočka Horní Ředice), vizážistce
Marcele Slabé (Holice) a obchůdku Kolovrátek – krámek pro radost Holice.
Děkujeme i pivovaru Mordýř za uvaření speciálního sokolského lektvaru

100 let TJ Sokol Horní Ředice je za námi, a jak doufáme, dalších 100 let bude
před námi. Dokázali jsme spojit síly, a tak v tom hodláme pokračovat.
Jménem svým děkuji všem (a bylo vás bezmála 40), kteří jste věnovali svůj
volný čas, srdce a nápady do příprav tohoto dne. Výsledek byl krásný,
zábavný, pestrý a přátelský. Velice si vašeho zapálení a pomoci vážím a
doufám, že budeme i nadále společně vytvářet takové příjemné chvilky, jako
byly tato.
Zuzana Bolehovská
předsedkyně TJ Sokol Horní Ředice

Fotografie z celé akce můžete shlédnout na:
https://sokolredice.rajce.idnes.cz/100_let_TJ_Sokol_Horni_Redice/
photo by Tomáš Pamánek a Radek Práchenský

Bošáca 2019
Po loňském setkání s naší partnerskou obcí Bošáca v Horních Ředicích
jsme letos na oplátku my zavítali na Slovensko. Návštěva proběhla o
víkendu 17. – 18. srpna za účasti delegace 32 občanů z naší obce. Během
návštěvy jsme se zúčastnili tradičních Bošáckých hodů. V sobotu
odpoledne byl připraven program na pod názvem „Kulturne dědičstvo
našich predkov“. Dokonce jsme se do programu zapojili. Několik
ředických dobrovolníků se pod odborným vedením naučilo místní lidový
tanec. Docela jim to na parketě šlo a snad se někdy předvedou i
v Ředicích. V rámci prezentace naší obce jsme připravili ochutnávku
pardubického piva a dobrot z naší kuchyně. Návštěvníci našeho stánku
ochutnali posvícenské koláče, šlehačkové rohlíčky, preclíky, cuketový
nákyp a topinky s několika druhy pomazánek. O závěr odpoledního
programu se postarali naši borci pod vedením pana Václava Mládka
s pěveckým vystoupením ředické fotbalové hymny „Sláva nám“
Večer jsme se zúčastnili lidové hodové veselice s taneční zábavou. Pro
zpestření večera jsme připravili vystoupení, do kterého se zapojili
účinkující z obou partnerských obcí. Sál kulturního domu se na pár
okamžiků proměnil na hladinu ředického rybníka a pod vedením vodníka
Fandy s rybářem zde své tance postupně předvedly ředické žabky, labuť
a bošácké kachny.
Nedělní dopoledne jsme strávili prohlídkou Evangelického kostela
v Zemianském Podhradí a muzea „Pamätný dom Jozefa Ľ. Holubyho a
Ľudovíta Riznera.“ Expozice muzea je zaměřená na osobnosti
slovenského národobuditelského a kulturního života, jejichž osudy jsou
spojené se Zemianským Podhradím. Dále jsme se prošli Haluzickou
soutěskou, která nás dovedla až k zřícenině románského kostela
Haluzice. Odpoledne jsme se zúčastnili tradičních nedělních hodů
s kulturním programem, řemeslným jarmarkem a ochutnávkou místních
jídel. Bošáckých specialit bylo opravdu mnoho, za zmínku stojí repové

lokše, beneše, šulánce, hodové slivkové gule nebo i plněné papriky.
Samozřejmě nechyběla ani ochutnávka tradiční bošácké pálenky.
Po dobu celých hodů byla možnost shlédnout výstavu fotografií pana
Františka Koubka na téma „Proměny Ředického rybníka“. K velice
vydařeným atrakcím se zařadila i sbírka šlapacích moskvičů, které na
Slovensku předvedla rodina Brandýských. Bošácké děti s nadšením
moskviče vyzkoušely a někdy byl problém je dostat z autíček ven.
Výlet do Bošáce se opravdu vydařil. Rád bych poděkoval všem, kteří se
zapojili do příprav celé akce a tím zajistili pěknou reprezentaci naší obce.
Doufám, že se nejednalo o poslední setkání a příště zase pozveme naše
přátele ze Slovenska k nám do Horních Ředic.
J. Lohniský

16.ročník TURNAJE VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVKY
•
•
•

•
•
•
•
•
•

sobota 5.října, víceúčelové zařízení Blanka u Ředického rybníku
23 účastníků
1.místo: Láďa Lupínek (Horní Ředice)
2.místo: Mirek Hrdý (Horní Ředice)
3.místo: Michal Vostřel (Horní Ředice)
nejlepší žena turnaje: Tereza Vostřelová
KONEČNĚ TO LETOS ZŮSTALO KOMPLETNĚ DOMA!!!
skokankou letošního turnaje Anna Koubková
dobrá organizace
ochotná a sympatická obsluha občerstvení – Mirka, Aleš, Jana
trpělivé a milé rozhodčí – Radka a Stáňa
technické zajištění – Fanda
sponzoři akce: kosmetický salon Marcella - Horní Ředice, p.Václav
Mládek - Horní Ředice, rodina Koubkových - Horní Ředice, farma
Trojan - Horní Ředice, obec Horní Ředice, DĚKUJEME!!!

•

a malé doporučení pro organizátory: co takhle pro příští rok zavést
kategorii - NEJLEPŠÍ MANŽELSKÝ PÁR??? ☺ ☺ ☺

T.V.

Vítání občánků
13.10. v 15 hodin se
sálem Obecního domu
rozezněl dětský smích
i pláč a veselo opravdu
bylo. Pan starosta
opět uvítal mezi naše
nové občánky hned
devět miminek. Mezi
nimi i jedna dvojčátka
Anetku a Nelu. Taková účast už tu dlouho nebyla
Tři chlapci Lukáš,
Jakub a Marek byli obklopeni děvčátky Emou, Danielou, Rozálií, Emílií,
a již zmiňovanými dvojčátky. Maminky a tatínkové dostali malý dárek a
babičky a dědové si otřeli slzičku z oka a spolu se všemi si přiťukli na
zdraví našich nových přírůstků.
Všem přejeme hodně zdraví a lásky.

STŘÍHÁNÍ A ÚPRAVA VAŠICH PSÍCH
MAZLÍČKŮ V HOLICÍCH
V PŘÍPADĚ ZÁJMU STŘÍHÁNÍ MOŽNÉ
V POHODLÍ DOMOVA.
OBJEDNÁVKY NA TEL.ČÍSLO: 732 974 182

SP O L E Č E N S K Á K R O N I K A
Narodili se:
Jakub Hronský

376

Ema Jozífová

185

Marek Munzar

70

Rozálie Slabá

73

Aneta Šedová

146

Nela Šedová

146

Emílie Kašparová

61

Antonín Havelka

211

Přistěhovali se:
Aneta Malejovská

156

Klára Stryalová

227

Roman Báša

338

Romana Kalinová

370

Jan Kalina

370

Tereza Kalinová

370

Zuzana Ondráčková

368

Miroslav Horyna

368

Miroslav Horyna ml.

368

Sandra Slámová

380

Vladimír Ryšina

211

Odstěhovali se:
Petra Varinská
Luděk Novák

101

Anna Nováková

101

Jana Nováková

101

Barbora Košťálová

336

David Kalanoš

245

Danuše Kopecká

39

K 30. září 2019 žije v naší obci 1034 obyvatelé.

