
Hornoředický 

Občasník 

 

86 



Vážení spoluobčané,  

adventní čas neboli „doba radostného očekávání“ pokročila ke svému závěru. 

Bohužel jsme svědky, jak se v dnešním světě překotného technického 

pokroku, honby za vyšším a vyšším ziskem, nadbytkem různého zboží často 

však nepotřebného ztrácí původní smysl adventu. Nejen celé toto období je 

stále více charakterizováno postupným hodnotovým vyprazdňováním a lidé si 

snad ani neuvědomují, že jsou cíleně pohlcovány pouze adventem materiálním 

se všemi negativními důsledky. 

Proto je na místě velké poděkování žákům a učitelskému sboru naší školy 

za čas strávený nácvikem a následně vlastním provedením adventního 

koncertu v Hornoředickém kostele o minulé „zlaté“ neděli.  

Osvěžující nejen pro pořadatele bylo také nedávné setkání u obecního domu 

při příležitosti celostátní akce „Česko zpívá koledy“. Po jejím skončení více 

než 130 zúčastněných mohlo shlédnout v prostorách budovy mnohé 

zajímavosti inspirované blížícími se Vánocemi z dílny místních i přespolních 

vystavovatelů. K příjemným chvílím pro členy kulturní komise 

během adventního období patří také návštěvy našich starších spoluobčanů 

s vánočními dárky a novoročním přáním a na jeho počátku i zajištění 

„tradiční“ mikulášské nadílky téměř pěti desítkám dětí.  

Končící rok pro naši obec můžeme hodnotit jako dobrý. 

Veškerý obecní majetek byl nejen vzorně udržován, ale také kvalitně 

zhodnocován. Nově je od jara k dispozici veřejností hojně využívané 

společenské zařízení „Blanka“. V září se smysluplně rekonstruovaná 

bezbariérová škola naplnila úctyhodným počtem 73 dětí, které mohou od 

konce října mimo jiného využívat ve sportovním areálu u Ředického rybníka 

další dvě zajímavé atrakce od firmy TR Antoš. 

Také červnové třídenní oslavy věnované 680tému výročí obce a 700 letům od 

narození Karla IV. se setkaly s velice kladným ohlasem, za což patří mnoha 

dobrovolným organizátorům a pomocníkům, samozřejmě i desítkám 

vystupujících z místních spolků ještě jednou upřímný dík.  

 

Příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré v roce 2017  

        přeje starosta obce ing. Jiří Kosel. 



 

USNESENÍ 

ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 12.10.2016 

 

Rada obce se seznámila: 

 S průběhem návštěvy technického náměstka SÚS Pk Ing. Synka týkající 

se aktuálního stavu silnice III-29817 a s textem dopisu hejtmana 

Pardubického kraje Ing. Netolického ohledně připravovaných oprav 

silnic na Holicku ( v Horních Ředicích III-29817, III-2989 a mostu 

29817-4 plánovaných v roce 2017)…. 

 S termínem realizace dětského hřiště (lanovka Duo a lanové centrum 

Zásada). 

 S počtem vydaných kompostérů, kterých zbývá k rozdělení ještě 35 ks. 

 Se žádostí podanou k Úřadu práce v Pardubicích na prodloužení 

smlouvy o VPP do konce roku 2016. 

 

Rada obce projednala: 

 Doplnění opakované žádosti o dotaci na víceúčelový nakladač . 

 Podporu obce záměru DSOH vybudovat cyklostezku z Holic do 

Chvojence přes katastrální území naší obce. 

 Přípravu žádosti na MMR v příštím roce na doplnění herních prvků ve 

sportovním areálu u rybníka a ve školní zahradě. 

 

 

 

USNESENÍ 

ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 16.11.2016 

 

Rada obce se seznámila: 

 S hospodařením obce za měsíc leden – říjen. 

 S dostavbou zpevněných ploch v prostoru školní zahrady včetně vchodu 

a jeho zastřešení. 

 S ukončením výdeje kompostérů, kterých bylo vydáno 349 kusů, na 

jeden kompostér z důvodu poškození byla uplatněna reklamace. 

 S výsledkem výběrového řízení na stavbu poldru „Podhráz“ 

v kompetenci Pozemkového úřadu. Realizace by měla proběhnout 

v první polovině příštího roku. 

 Se zahájením stavebního řízení stavby „Chodník Podhráz – Holice“ 



 S informacemi ze schůzky zástupců obce s novým farářem 

Římskokatolické farnosti Holice p. Radkem Martinkem. 

 S návštěvou delegace starostů ze Zakarpatí a možném navázání 

vzájemné spolupráce s některou obcí z této oblasti. 

 

Rada obce projednala: 

 Návrh rozpočtu ZŠ Horní Ředice na rok 2017. 

 Povolení o zvláštním užívání komunikace III-29817 pro připravovanou 

projektovou dokumentaci rekonstrukce mostu 29817-4. 

 

Rada obce schválila: 

 Navrženou odměnu ředitelce Základní školy Horní Ředice. 

 

 

 

USNESENÍ 

ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 7.12.2016 

 

Rada obce se seznámila: 

 Se stavem prací na školní zahradě. 

 S podanou žádostí o dotaci na MMR týkající se vzduchové trampolíny 

do školní zahrady, posilovacích a herních prvků do sportovního areálu 

 S možností využití výzvy MAS Holicko k realizaci zvýšené dopravní 

bezpečnosti v obci. Konkrétně na místní komunikaci k základní škole. 

 S informací podanou VaK, a.s. Pardubice ohledně výše vodného a 

stočného v roce 2017. Bude činit 84,41 Kč vč. DPH. 

 

Rada obce projednala: 

 Návrh dodatku č. 19 ke smlouvě č. 11289/298 na zajišťování služeb 

v oblasti nakládání s odpady. Cena za odvoz jedné popelnice o objemu 

120 litrů je navýšena od 1.1.2017 na 1.621,40 Kč.  

 Návrh rozpočtu na rok 2017 (příjmy i výdaje ve výši 12,168.842 Kč). 

 Návrh veřejnoprávní smlouvy od města Sezemice k vykonávání úkolů 

na úseku zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku na území 

obce Horní Ředice prostřednictvím Městské policie Sezemice. 
 

 

 

 



 

USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Ředice dne 19.12.2016 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

 Rozpočtové změny 5/2016 

 Návrh rozpočtu obce na rok 2017 

 nájemní smlouvy 

 zrušení obecně závazných vyhlášek: 

- 1/2008 o ochraně zeleně 

- 5/2007 o poplatku ze vstupného 

- 6/2007 o symbolech obce 

 

 Obecně závazné vyhlášky 

 

- 4/2016 o místním poplatku ze psů 

- 5/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 

přístupných sportovních a kulturních podniků…. 

- 6/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů 

- 7/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů… 

 

 

 změnu výše poplatku za odvoz komunálního odpadu (220 Kč /   

osoba/rok); 20 Kč za obsah popelnice o objemu 120 litrů, 40 Kč za 

obsah popelnice o objemu 240 litrů. 

 

 stanovení finanční úhrady za zřízení věcného břemene při zřizování 

 přípojek elektrické energie. 

 veřejnoprávní smlouvu mezi městem Sezemice a obcí Horní Ředice o 

 vykonávání úkolů Městské policie Sezemice na úseku zajišťování 

 místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Horní Ředice.  

 finanční podporu České abilympijské asociaci zajišťující aktivity pro 

osoby se zdravotním postižením. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ze školy 

Ani v říjnu jsme ve škole nezaháleli – hned druhého o posvícenské 

neděli jsme měli u nás ve škole Den otevřených dveří. Prohlédnout si 

staré i nové prostory přišlo cca 220 občanů Horních Ředic i okolních 

obcí. Velmi nás potěšila nás účast pamětníků i bývalých žáků školy. 

Slyšeli jsme samou chválu. 

V říjnu také opět začaly pracovat zájmové kroužky – ve spolupráci 

s DDM Holice u nás máme kroužek angličtiny, divadelní, malí zpěváčci, 

sportovní a šikovné ručičky (tyto kroužky vedou naše paní učitelky), 

pod záštitou tanečního klubu CTS Perfect Pardubice pak kroužek 

taneční. 

V neděli 16. října naše děvčata přivítala nové občánky – spolu s paní 

učitelkou Horákovou nacvičily pásmo básniček a písniček pro miminka 

a jejich rodiče.  

20. října se ve škole uskutečnily ve spolupráci s Pedagogicko-

psychologickou poradnou z Ústí nad Orlicí programy primární prevence 

zaměřené především na vztahy v kolektivu. Další říjnová akce se týkala 

bezpečnosti na internetu, byla určena pro čtvrťáky a páťáky naší školy. 

Hned na začátku listopadu jsme se učili třídit odpady na akci 

„Recyklace hrou“- tato akce se uskutečnila v rámci projektu 

Recyklohraní, do kterého jsme již několik let zapojeni. 

V pátek 18. listopadu jsme si „zařádili“ na Rytmech sběrného dvora a 

zazpívali si na pěvecké soutěži – vítězové pak jeli soutěžit 7. prosince 

na Perníkového slavíka do Ostřetína, kde se setkaly školy z Ostřetína, 

Horního Jelení a z Horních i Dolních Ředic. Odtud si medaili za 1. místo 

přivezla Týnka Melichová, za 2. místo Jolanka Šmejdová a za 3. místo 

Káťa Šandová, každá z děvčat ve své kategorii. Gratulujeme! 



V prosinci nás navštívil Mikuláš 

s anděly a čerty – již tradičně se za 

ně ustrojili naši páťáci - a přinesl 

dětem sladkosti, ale některým i uhlí.   

Poslední adventní neděle už 

tradičně patřila adventnímu 

koncertu v hornoředickém kostele. 

Tentokrát děti 3., 4. a 5. ročníku 

zpívaly jako sbor andělů vánoční 

písně, koledy i balady za doprovodu 

paní učitelky Bendové, Horákové a 

Morávkové. Kromě toho také 

zahrály na různé hudební nástroje. 

Od posluchačů se nám dostalo 

vřelého a upřímného potlesku. 

Na závěr mi dovolte popřát vám všem krásné a pohodové Vánoce, 

pevné zdraví, hodně radostných chvil a spokojenost v roce 2017. 

M. Kaplanová 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Je už tomu tak. Mezi rodiči dětí z naší školy máme spisovatele. Chceme 

mu tímto poděkovat, že nám věnoval první jeho vydanou knihu 

Ztracený aeroplán a ve třídě ji čteme v pěti skupinách. Už asi někdo ví, 

že se jedná o Pavla Valacha. 

Knížka je pro děti i pro dospělé. 

        Mockrát děkujeme.                         

           Ivan Hlávka 

                   učitelky školy 

 



Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 1. a 2.10. se sbor účastnil akce Retroměstečka, kde děti i dospělí měli 

ukázku s koňskou stříkačkou. 

 8.10. proběhl  Branný závod v Sezemicích. Zúčastnilo se jak družstvo 

přípravky, tak i mladší družstvo, které se umístilo na 9. místě a starší 

družstvo získalo místo 10.  

 22.10. se děti zúčastnily Branného závodu požární všestrannosti ve 

Volči. Mladší družstvo se umístilo na 11. místě z 32 družstev. Starší 

družstvo na 10. místě z 26 družstev. Pro děti z přípravky byly nachystané 

soutěže. 

 Od listopadu začalo každé první úterý v měsíci saunování dětí 

v Saunovém ráji v Holicích. 

 V prosinci proběhla tvorba novoročních přání. 

 

 

 

 
 
 

    za SDH HŘ 
V. Řepková 



Fotbalový klub Horní Ředice 
(Podzimní část sezony 2016/2017) 

 
 Rok se nám pomalu chýlí ke svému konci a mou povinností je 
Vás informovat o již skončené podzimní části tohoto fotbalového 
ročníku. 
 Naši nejmladší odchovanci poctivě sbírají fotbalové zkušenosti. 
V tomto roce odehráli už 10 soutěžních zápasů (přípravka), ve kterých 
se jim povedlo utrhnout hned tři krásná vítězství! Již nyní to vypadá na 
partu šikovných hráčů a hráček. Scházeli se pravidelně a ve velkém 
počtu každý čtvrtek. Trenérům Daliboru Gree a Ladislavu Kašparovi 
jistojistě přinášejí jen samou radost. Přejme jim, ať je fotbal stále baví a 
góly se do soupeřových branek jenom sypou.  

 „B“ mužstvo se po velmi slibně rozehraném začátku sezony 
lehce výsledkově zastavilo a ke konci podzimní části obdařilo soupeře 
několika zbytečnými body. Nicméně se i tak udrželo na výsluní a po 
12ti zápasech je stále na 1. místě. Získalo celkem 24bodů za 7 výher, 3 
remízy a 2 prohry a to se skóre 36:21. Věřme, že se přes zimu podaří 
natrénovat alespoň trocha kondice a jaro odstartují borci stejně jako 
podzim, tedy vítězně a 1. příčka jim vydrží jak nejdéle to je jen možné!   

 „A“ tým se naopak po nepovedeném vstupu do sezony vzchopil 
a po třech zmařených kolech opět rozzářil své fanoušky, když 8 zápasů 
v řadě neprohrál v základní hrací době a nasbíral 21 bodů. Pomalu se u 
kluků stává tradicí, že po prázdninách potřebují ještě chvíli na 
rozkoukání, ale pak se do toho obují a jak vidno – body se jen hrnou. 
Jen tak dál! S tímto výkonem se po 13ti odehraných zápasech náš 
hlavní tým nachází na 3. příčce s 24 body, se skóre 35:25 a to v herním 
projevu 8-0-5.  

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. 

Rád bych také zrekapitulovat činnost přátel ředického fotbalu. 
Krom spousty hodin urputného trénování, mnoha odehraných zápasů 
jsme se také podíleli na kulturním životě v obci, když jsme dali možnost 
lidem se ve společnosti fotbalu pobavit a pořádali tyto akce: 

http://www.horniredice.estranky.cz/
https://www.facebook.com/fkhorniredice
https://www.souteze.fotbal.cz/


 
5.2. – Výroční schůze klubu; 27.2. – Sportovní ples; 2.7. - Oslavy 60ti let 
Ředického fotbalu; 9.7. – DJ SEVEN, 30.7.; 23.7. - LOTTI CUP; 30.7. – 
Staré pecky a fláky; 13.8. - DJ SEVEN; 27.8. – Staré pecky a fláky. 

Nyní bych rád poděkoval všem těm, kteří byli součástí letošního 
perného fotbalového roku. V první řadě všem těm, kteří se podíleli na 
chodu a řízení klubu, na údržbových pracích, na uskutečnění 
společenských akcí atd. Díky nim jsme mohli zažít spoustu povedených, 
nejen fotbalových zážitků! 
Další díky patří našim štědrým sponzorům! Bez nich by to bylo velmi 
obtížné.  
Nesmíme zapomenout na skvělé trenéry, kteří vymýšlí složité taktiky, 
pestré tréninky a vedou mužstva trpělivě k úspěchům!  
V neposlední řadě si dík zaslouží i rodiče těch nejmenší za jejich 
trpělivost a dobrého sportovního ducha! 
Samozřejmě nemůžu nezmínit skvělé a věrné fanoušky, kteří vzorně a 
pravidelně navštěvují naše utkání a podporují mužstva nejen na 
domácím zápasech! 
DÍKY VÁM VŠEM! 
 
 Nyní mi dovolte, jménem klubu Horní Ředice, Vám všem popřát 
šťastné a nádherné Vánoce. Těm nejmenším míč či kopačky pod 
stromkem, těm starším, aby tam našli, to po čem nejvíce touží. Dále 
klidné prožití vánočních svátků, jídla a pití střídmě, dostatek odpočinku 
a nabrání sil pro úspěšný vstup do nového roku, ve kterém věřím, že 
všichni najdeme opět o kousek více spokojenosti!  

       za FK Horní Ředice 

        Jan Skoumal 

 

 

 

 



Hornoředická desítka očima nahodilého běžce  

Za poslední dva roky jsem ve svém věku 40 let dospěl k závěru, že je 

třeba malinko udržovat kondici a posílit zdraví a čím více jsem si o tom 

četl, tím více jsem docházel k závěru, že nejlepší variantou je a to i 

podle mediků, chůze nebo běh. No upřímně ego muže ve středních 

letech vám z tohoto výběru udělá jednoduchou záležitost…. A tak jsem 

se pustil do příprav na svůj první běh, kterým byla právě Ředická 

desítka (v tu chvíli jsem to samozřejmě ještě nevěděl). Nesmím to 

přehnat hned na začátku – říkal jsem si – dám si na začátek 4 km a 

abych se „nezhuntoval,“ tak jsem v průběhu oněch dvou let běžel v 

průměru jednou za 14 dní až tři týdny. S mojí výškou 2 m a váhou 110 

kg to asi na úvod úplně stačilo. Kupodivu jsem zjistil, že to strašně 

pomáhá… Pomáhá to i v mém největším koníčku a to je zpěv v kapele 

HARDMOK, jejíž dva členové jsou právě Ředičáci. A to byl právě 

důvod mé účasti.  

V sobotu večer jsme měli koncert a manažer mě z hecu večer povídá: „ 

tak přijď zejtra ráno, Ředice pořádají u nás na hřišti běh“. „Jasně budu 

tam“, prohodil jsem z hecu a dál se večer ubíral jiným směrem. Domů z 

koncertu jsem dorazil v ranních hodinách a skočil do postele. Ráno se 

neodehrávalo zcela podle mých představ, ale když jsem zavtipkoval, že 

jsem dostal pozvání na desetikilometrový běh do Ředic a manželka 

povídá dceři, že půjdou tatínkovi fandit, začalo se mi dělat ještě hůř. 

Když pak dcera začala nadšeně jásat a křičet hurá, zhořkla mi poslední 

palačinka, kterou jsem dojídal k snídani. A to sladké moc nemusím.  

Na registraci jsem dorazil za deset minut start s padesátikorunou v ruce 

a paní, která seděla vedle Zuzky povídá: „Za co běžíte?“ „Prosim?“ 

Chvilku jsem ztuhl ale dcerka, kterou jsem měl sebou, křičela, „Za 

HARDMOK přece, ne?? Ohlédl jsem se pořádně okolo sebe a teprve 

nyní jsem zpozoroval na zádech všech těch hemžících se malých a 

hubených lidiček různé nápisy. Např. Maraton club Vrchlabí….. a 

podobně. Číslo jsem si nějak s pomocí zavázal a to už nás šikovali k 

odchodu na start, který stejně jako na Grand Prix Dříteč na jaře, který 

organizujeme, startovala legenda legend a držitelka nejstaršího 

světového běžeckého rekordu paní Jarmila Kratochvílová. První kolo a 

půl to jakž takž šlo a říkal jsem si… „jo hlavně to nepřepal“., ale ve 

třetím kole jsem naplno pocítil význam onoho chůze nebo běh a začal 

jsem litovat své večerní i ranní lehkovážnosti. Přece to ale nevzdám. 

Sice mě předběhli všichni snad o kolo a dokonce i ti co jsem v prvním 



kole statečně držel za sebou, ale to vlastně nevím, protože jsem pomalu 

přestával vnímat a plně jsem pociťoval, jaký je rozdíl mezi tím jít si 

zaběhat 4 km a běžet km 10. Na konci jednoho z kol se okolo mě 

prohnala špička závodu takovým tempem, že jsem ani nepostřehl, z 

jakého byla klubu, a to měli nápis přes celá záda. Od nohou jim v 

zatáčce lítal štěrk tak, že jsem měl strach o oči. Oni mají snad drapáky a 

nějaký pomocný motor, to snad není možný.  

V posledním kolečku už se naplno projevily ranní palačinky a křeč v 

noze mě donutila k avizované chůzi, i když to bylo jen sporadicky pár 

kroků s protažením, chápal jsem to jako svoji prohru. Na hřiště jsem ale 

doběhl a s výkřikem HARDMOK jsem trať dokončil v čase pod 55 

(54:06) minut. Pocit zmaru se rázem změnil a to zcela. Byl jsem 

šťastnej, že to mám za sebou. Na trati jsem s obdivem míjel dědečka, 

kterému bylo snad 100 let a nešlo mi na rozum, jak to může dát.  

Celá organizace proběhla skvěle a celkově měl závod skvělou 

atmosféru. I když už manželka a dcerka chtěly domů, přemluvil jsem je, 

ať chvilku počkají do vyhlášení, poněvadž sem chtěl vzdát hold těm 

bláznům, co mě tak nekompromisně předběhli o kolo nebo o dvě, ale to 

už je jedno. Tato zkušenost mě poznamenala, a i když nevím, jestli to 

ještě zkusím, je jasné, že běhat budu i nadále…  

Krásné přitom je, že v průběhu našeho běhu probíhali i běhy na kratší 

vzdálenosti pro děcka a to je snad nejlepší propagace pohybu a 

zdravého trávení volného času. Všechno co nás a děti zvedne od 

všudypřítomných „kompjůtrů“ a sítí je ale sakra v pořádku, ať už je to 

běh či muzika nebo cokoliv jiného. Děkuji organizátorům za skvělý 

zážitek, děkuji klukům z kapely, že mě vyprovokovali a přeju obci 

mnoho dalších povedených ročníků a spokojených běžců.., J  

                

        Mike Voigts 

Dopis od dědečka, který má snad sto let… 

Vážený pane starosto, 

moc se mi u Vás líbilo při letošním Běhu Horními Ředicemi. Vše mělo 

mimořádný slavnostní řád, ale až doma při prohlížení dokumentů jsem zjistil, 

že vše vlastně probíhalo ve znamení velkého jubilea vašeho běhu, konaného 

již po čtyřicáté a také bylo jubileum 680let obce od první písemné zmínky o 

existenci Ředic. K tomu si připojuji i svůj významný výsledek, protože to byla 

moje letošní nejlepší desítka. 



Proto jste zřejmě ozdobili i přítomností a zajímavou besedou s rekordwoman 

Jarmilou Kratochvílovou. Trochu jsem se v diskusi zmínil o svých začátcích, 

kdy jsme v době války a zákazu kulturních a sportovních činností měli chuť a 

vůli atletit a tak jsme si na opuštěných prostorách vybudovali malý atletický 

stadion a běžeckým okruhem, doskočištěm pro délku a vržištěm pro atrapu 

koule žulovým balvanem. Sami si mezi sebou uspořádali závody v silničním 

běhu. 

O vašem jubileu jsem se zmínil hned v pondělí ve společnosti historiků a bylo 

s povděkem přijato, že se zabýváme historií obce a při tom předseda 

společnosti ochránců památek Dr. Jiří Němeček vzpomněl, že v Horních 

Ředicích má sám i jeho rodina několik známých jako jsou Bukačovi a 

Koubkovi. 

Možná, že se do konce tohoto roku nesetkáme, tak si dovoluji již dnes Vám i 

Vaší obci popřát vše dobré do nového roku 2017. 

Srdečné pozdravy Jiří Soukup 

 

Vzkaz všem dětem od čerta a anděla 

…milé děti, tentokrát se na ty nejzlobivější přiletěl podívat sám Anděl 

Páně, aby zjistil, jestli je situace opravdu tak vážná, jak je psáno 

v knihách hříchů a dobrých skutků. Zvěsti ale nelhaly. Ten nepořádek 

v pokojíčkách, poházené oblečení i po tom, co snad ani není možné, 

okousané nehty, špinavé a děravé ponožky, drzé chování. To, jak se 

k sobě chovají sourozenci, jak si nadávají a neustále se perou… Většina 

dětí začíná mít ohnutá záda a lehce čtvercové hlavy, což je důsledkem 

dlouhého koukání do mobilů, tabletů a televizí.  

Zjednali jsme však trochu nápravu a některé jsme si zkontrolovali při 

cestě zpět. Ti pochopili, že hrozby myslíme vážně a dali věci do 

pořádku.  

Jsme ale ve střehu.  

Nejhorším hříchem je vymýšlení si a lhaní. Tento hřích se opravdu letos 

rozmohl. Anděl Páně je v šoku ještě dnes. Na ty z vás, na které se 



nedostalo, se podíváme příští rok. A uděláme to opět důkladně!!! 

Musíme však uznat, že jsou zde i světlé výjimky, které pomáhají 

maminkám, v pokojíčku uklizeno mají (myslíme si, že je to dobře 

utajená práce maminek…), svoje bratry a setry mají rády a dokonce se i 

rády učí. Což je dost vzácná vlastnost. V dnešní době…, díkybohu za ni. 

 Jen tak dál. 

Snažte se milé děti, nebudeme takhle hodní donekonečna. 

       Čert a Anděl Pán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den pro dětskou knihu očima přihlížejícího otce 

 „Hraješ! Ne, hraješ ty! Šest! Pět!“ ozývalo se z oken obecního úřadu v 

neděli 4. prosince. Probíhalo zde totiž klání ve hře 'Člověče nezlob se!'. 

Tak jako každoročně se zde setkaly děti z Horních Ředic, dobře se 

bavily a soutěžily o sladkou odměnu – čokoládový dort. A bylo 

odstartováno. Děti se pustily do boje s vervou a zápalem jim vlastní. 

Figurky obíhaly kolem a pokoušely se dosáhnout domečku. Kostky se 

kutálely, figurky poskakovaly vpřed  a nejedna se musela vrátit na start. 

Mnohdy kostka skončila mezi figurkami a pobořila, co mohla. Stalo se, 

ale hráči našli gentlemanské řešení a za chvíli se hrálo dál. 



Hry se účastnilo 

28 dětí, které 

postupně prošly 

několika koly až 

do semifinále a 

finále. To 

proběhlo u 

největšího 

Člověče, nezlob 

se! v obci.  

 

Co dělaly děti, které nepostoupily? Kibicovaly ostatní? Ale kdepak. 

Tvořily křehké vánoční ozdoby, které si po skončení odnesly domů. 

Tedy pokud jim nespadly na zem, to se také stalo. Jako občerstvení byla 

připravena vánočka a několik druhů cukroví. Nejlepší bylo určitě to 

malé a kulaté. Příští rok si musím říct o recept.  

Kdo chtěl, mohl navštívit obecní knihovnu, případně se na cokoliv 

zeptat přítomné paní knihovnice. 

„Mááám!“ ozval se  jeden z finalistů a jeho ruce vystřelily ke stropu. A 

bylo to tak. Všechny jeho figurky byly v domečku. Bylo dobojováno. 

Pak už následovalo jen slavnostní předávání cen a focení. Vítěz si 

odnesl čokoládový dort, ostatní účastníci drobné ceny a všichni 

dohromady krásné vzpomínky na příjemně strávené dopoledne. Velké 

díky patří pořadatelům. Dokázali nabídnout dětem smysluplnou zábavu 

na celé dopoledne a upéct takové to malé a kulaté. Už jen kvůli tomu 

má smysl přijít i příští rok. 

                                   … 

 

Znovu prožít mládí? Proč ne? Domluvte se s ďáblem! 

Velkolepě pojatý muzikál  Mefisto byl  12.listopadu  cílem hornoředické 

autobusové výpravy za kulturou do pražského divadla Hybernia.  

Jména  tvůrců  a obsazení hlavních rolí dávaly tušit mimořádný umělecký 

zážitek (režisér Filip Renč, scénárista Zdeněk Zelenka, hudební skladatel 



Daniel Barták, tanečnice Qaša, zpěváci Pepa Vojtek, Karolína Gudasová, Petr 

Ryšavý, Jiří Zonyga, Hanka Křížková, Jaromír Dulava, Tomáš Trapl ad.) 

Příběh (dovedně zpracovaná hlavní dějová linka 1.dílu Goethova Fausta), 

dokonalá režie, neuvěřitelná výprava, dechberoucí vizuální a zvukové efekty, 

pěvecké výkony, taneční čísla mě osobně dostaly do kolen. Věřím, že i ostatní 

„účastníci zájezdu“  odjížděli z Prahy spokojeni, a že se jim ten večer dobře 

usínalo. 

Já už skoro spala, když se vedle mě ozvalo manželovo konstatování: „To byl 

nejlepší muzikál na jakým jsme kdy byli, viď?“  

 

           Tereza Vostřelová 

 

Ředické koledy z pohledu seniorů 

Již podruhé se Ředice připojily k celonárodní akci „Česko zpívá koledy“. Pod 

rozsvícený vánoční strom u obecního úřadu si je přišlo zazpívat asi 130 

malých a velkých zpěváků. Zpívalo se pět nejoblíbenějších a nejkrásnějších 

koled za vydatného přispění žáků místní základní školy a klavírního 

doprovodu paní učitelky Kateřiny Horákové. Děti udávaly tón od první písně 

„Nesem vám noviny“ až po píseň poslední „Vánoce, Vánoce přicházejí“.  

Po zpěvu následovalo občerstvení. Každý určitě ocenil výborný svařáček a 

děti mošt. Nebylo to zdaleka jediné, co v nás navodilo hřejivý pocit u srdce 

z vánočních koled. Zábava pokračovala v obecním sále. Když jsem do něj 

vstoupili, oči se nám doslova rozzářily. Na stolech pokrytých zářivě bílými 

ubrusy se skvěly nádherné vánoční výtvory a dekorace. Mohli jsme shlédnout 

výrobu vánočních ozdob z korálků, zdobené perníčky, betlém, vánoční 

výrobky dětí  a putovní výstavu plakátů o opravách kostelů a kapliček. Všude 

panovala družná a příjemná atmosféra, ani se nám nechtělo jít domů.  

Všem organizátorům a aktérům této nádherné akce moc děkujeme. A tak i 

vy, co jste nebyli přítomni, neváhejte a 13.12.2017 přijďte. Určitě zažijete 

večer plný pohody a klidu. Vřele doporučujeme.               

        Sen. 



Zpestřením celé akce byla i soutěž o nejhezčí perníček 

V této první  soutěži se sešlo devět ukázek výrobků. Malé zdobené perníčky, 

stromeček a chaloupka. 

Hlasování návštěvníků určilo jako první místo chaloupku. 

Cenu si od "Babince" převzala vítězka paní Eva Slámová. 

K LETOŠNÍM VÁNOCŮM VÁM MILÍ PŘÁTELÉ PŘEJEME VŠECHNO, CO NEJDE 

ZAVŘÍT DO KRABICE, ZALEPIT LEPENKOU, ZABALIT DO PAPÍRU ANI OVÁZAT 

MAŠLÍ:  RADOSTNÉ PROŽITÍ VÁNOC, RODINNOU POHODU, KLID, ZDRAVÍ A 

ŠTĚSTÍ. :-) 

         

                 Babinec 

 

Adventní koncerty 

4. a 18. prosince proběhly dva adventní koncerty. Na prvním z nich jsme 

přivítali big band z Hradce Králové, nám dobře známý Factorial! Orchestra. 

Jejich pojetí koncertu bylo opravdu úplně něčím jiným, než jsme zvyklí a na co 

jsme asi někde v nitru naladění. Moderně pojaté koledy byly ale dobrou 

volbou. Jediným nedostatkem bylo zbytečné (alespoň podle mého názoru) 

ozvučení.  

Druhý z koncertů si pro nás připravila místní Základní škola. Rozehřála 

průvodem malých andělů celý kostel a srdce všech rodičů, babiček i dědečků. 

Příjemně nás všechny naladili na přicházející vánoční svátky vyprávěním a 

písněmi o Ježíškovi. Celý koncert pak úplně doladily sněhové vločky v záři 

podvečerních světel. 

         ZB 

 

 

 



Ředický borec 2016 

Abychom nelámali 

pouze sportovní rekordy 

a užili jsme i trochu 

legrace, pojali jsme  

letošního Ředického 

borce trochu  v retro 

stylu. Kdo zažil léta 

osmdesátá, jistě si 

pamatuje to, čemu se 

říkalo Branné cvičení – 

byla to tehdejší příprava 

civilního obyvatelstva na 

chemický či radiační 

útok nepřítele. 

V reálu pro nás tehdejší školáky to znamenalo především den, kdy se ve 

škole neučilo, šlo se ven,  kde jsme “trénovali” na útok nepřítele,  ale 

také jsme hráli hry  a  byla docela zábava. Když náhodou dorazili i 

tehdejší Lidové milice a při troše štěstí, my kluci jsme byli velmi pyšní, 

pokud jsme si mohli zastřílet z opravdového samopalu (byť se slepými 

náboji). 

Abychom se ubránili chemickému útoku nepřítele, cvičili jsme 

navlékání plynových masek, oblékali se do pláštěnek a na ruce a nohy 

jsme si museli navlékat igelitové pytlíky a ty zajistit gumičkami. Komu 

praskla gumička při přechodu chemicky zamořeným pásmem, jako by 

už nebyl    …. A právě tuto část přípravy jsme zařadili jako součást 

závodu. 

Aby atmosféra byla co nejvěrnější, emeritní generál Standa v pravé 

generálské uniformě nechal nastoupit závodníky do vojenského útvaru a 

ti pod vedením hlavního Lidového milicionáře Mirka složili přísahu 

vlasti. Po startu na závodníky čekal vběh do zamořeného pásma a již 

zmíněný převlek do masky a pláštěnky. Protože nepřítel, jak známo, se 

s nikým nemazlí, museli se v pásmu zamoření závodníci také plazit, 

běžet se zátěží a házet granátem na nepřátelské kulometné hnízdo.  

Celou trasu provázeli závodníky dobové cedule  s dobovými hesly, 

které zde rozmístil entuziastický nadporučík v záloze Jiří. Také 

hospodský Aleš nikterak nedbal vyvěšeného hesla “Je čas soudruhu 

skoncovat s alkoholem” a nabádal všechny ke konzumaci piva, rumu a 



jiných alkoholických nápojů.  

Kromě vítězů “na bedně”se Ředickými borci stali všichni dospělí 

závodníci, kteří se nebáli závodit, přišli a celou trasu statečně 

absolvovali. 

Jisté díky patří organizátorům všech vojenských hodností , kteří 

strávili dost hodin svého volného času na přípravách a realizaci závodu.  

         DK 

 

TJ SOKOL HORNÍ ŘEDICE DĚKUJE VŠEM, KTEŘÍ SE 

NEBOJÍ HÝBAT A PRAVIDELNĚ NAVŠTĚVUJÍ 

TĚLOCVIČNU. V LETOŠNÍM ROCE JE OPRAVDU Z ČEHO 

VYBÍRAT JAK PRO MALÉ, TAK PRO VELKÉ. A JINAK 

TOMU NEBUDE ANI V ROCE NADCHÁZEJÍCÍM.  

JMÉNEM SVÝM BYCH CHTĚLA PODĚKOVAT 

SAMOZŘEJMĚ CVIČITELŮM ZA TO, ŽE NEÚNAVNĚ 

KAŽDÝ TÝDEN CVIČÍ A SVŮJ ČAS VĚNUJÍ TĚM, KTEŘÍ O 

POHYB STOJÍ. 

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE A DO NOVÉHO ROKU 

HODNĚ SÍLY, VITALITY A VÍCE ČASU NA SVOJE KONÍČKY. 

 

                 Zuzana Bolehovská 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE 

23.12.2016 - Strojení vánočního stromečku pro zvířátka 

25.12.2016 - Výšlap na kopec Hořánek 

31.12.2016 - Silvestr 

21.01.2017 - Hasičský ples 

04.02.2017 - Sokolský ples 

12.02.2017 - Dětský karneval 

18.02.2017 - Masopust 

25.02.2017 - Sportovní ples 

 

 

 
 

 

Vážení přátelé, dovolujeme si vás pozvat za SDH Horní 

Ředice na vánoční setkání spojené s tradičním výšlapem 

na kopec Hořánek, již po 15-té ! 

Setkání se uskuteční dne 25.12.2016 v 15 hodin na 

samém vrcholu u „trnkového keře“. 

Sraz bude u hasičských zbrojnic v Komárově a Horních 

Ředicích s odchodem ve 13:30hodin. 

Sebou si vezměte: dobrou náladu, dvě polínka, buřty dle 

chuti a hlavně něco moku na zahřátí. 

 



SILVESTR  2016  U OBECNÍHO DOMU 

22:30             ZAHÁJENÍ - DISCO 

   HORKÝ PUNČ 

23:00   PRŮVOD  

   - symbolické předání vlády Novému roku 

23:15 - 24:00 SILVESTROVSKÁ TOMBOLA 

                            Celonárodní fenomén 

                         „ TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS“ 

                            s  Ondřejem Sokolem                    

                            REPRODUKOVANÁ HUDBA 

   NOVOROČNÍ PŘÍPITEK 

00:10            OHŇOSTROJ - Patrik Lenhart 

00:30            DISCO, VOLNÁ ZÁBAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S P O L E Č E N S K Á  

K R O N I K A 
Narodili se: 

Natálie Petrásková  117 

Ondřej Baňanka  285 

Josef Karásek  353 

  

Odstěhovali se: 

Štefan Škamla                                                                                                6                                                                                             

Ondřej Welsch                                                                                             57

       

                                                                                       

Opustili nás: 

Jaroslava Slabá                                                                                           142 

Ivan Polák                                                                                                   267 

  

Přistěhovali se: 

Ilona Trochtová                                                                                          238 

Martin Molnár                                                                                            371 

Ivana Molnárová                                                                                        371 

Martin Molnár ml.                                                                                     371   

Vendula Cibulková                                                                                   139                                      

                 

 

 

  

 

K 20. prosinci žije v naší obci 1049 obyvatel. 

------------------------------------------------------------------------ 

Prosinec 2016 


