Někdy přichází až v dubnu,
někdy však i dříve.
Jisté je jen to,
že už se na něj všichni těšíme.
Když rozkvetou první jarní květy,
a vůní jara naplní se vzduch,
tehdy je všem známo,
že byl poražen zimní duch.
Vlaštovky i jiní ptáci,
přilétnou k nám z dáli.
V kraji zavládne ten čas,
svěží píseň, která potěší nás.

Vážení spoluobčané,
leden letošního roku byl ve znamení prvních přímých prezidentských voleb
v historii České i Československé republiky.
Při hojně navštíveném silvestrovském setkání u obecního domu pozval naše
občany k aktivní účasti při výběru hlavy státu průvodce posledním večerem
roku 2012 pan Jaromír Šedivý. Jeho slova měla zřejmě kladný ohlas, neboť
prezidentská volba se u nás těšila značnému zájmu a účast hornoředických
voličů v obou případech převýšila o několik procent republikový průměr.
Pokud někteří při novoročním ohňostroji přáli štěstí tomu „svému“, i
v Horních Ředicích byli nakonec o 21 hlasů spokojenější příznivci Miloše
Zemana.
Ani během této významné události se však společenský ani kulturní život
v naší obci nezastavil. Téměř vyprodané a kladně hodnocené plesy, vydařený
masopustní průvod, nádherná atmosféra dětského karnevalu, probíhající
divadelní představení hornoředických ochotníků přispěly a přispívají i v tomto
období nemalým dílem k udržování a rozvíjení vesnické pospolitosti,
vzájemnému setkávání a poznávání.

Zvlášť potěšující a poděkováníhodná je skutečnost, že většinu těchto akcí
zajišťují spolky a kulturní komise vlastními silami, nechybí jim nápady, chuť
ani snaha i bez finančního ocenění udělat něco pro společenství obce a své
okolí.
Přestože zima nerada přepouští své království, přicházející jaro se hlásí ke své
vládě stále více svými hřejivými slunečními paprsky. Příchod jara se
vyznačuje kromě probouzející se přírody také tradičním jarním úklidem, který
začíná zpravidla doma, následují zahrady a předzahrádky a vše se nám tak jeví
mnohem krásnější a přívětivější. A pokud pomůžete nevelkému počtu
obecních pracovníků s úklidem sousedících obecních pozemků, popřípadě si
alespoň uklidíte zbytky různých materiálů, které jste tam před zimou
ponechali, přispějete tak k obvyklé upravenosti, čistotě a hezkému vzhledu
naší obce.
Jiří Kosel
starosta obce

Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce. Má 31
dní. Český název měsíce pochází z rašení bříz a začátek březosti zvířat.
V období kolem 21. března nastává jarní rovnodennost. Slunce při svém
zdánlivém ročním pohybu protíná světový rovník - přechází z jižní
polokoule na severní.
Původně byl březen v římském kalendáři první měsíc v roce.
Březen je také měsícem knihy, od roku 1998 do 2008 byl měsícem
internetu a od roku 2009 je březen měsícem čtenářů.
1824 – Narodil se Bedřich Smetana, český hudební skladatel.
1994 – V Mnichově zemřel český písničkář, básník a grafik Karel Kryl
1959 – Panenka Barbie byla poprvé představena na veletrhu hraček v NY.
1897 – Na Filozofické fakultě UK bylo povoleno studium i ženám.
1882 – Robert Koch podal zprávu o objevu původce tuberkulózy.
1889 – V Paříži byla slavnostně otevřena Eiffelova věž

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Ředice dne 20.12.2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) obecně závaznou vyhlášku obce Horní Ředice č.1/2012 „O místním
poplatku“ a navýšení poplatku za odvoz komunálního odpadu na
200,- Kč za osobu a rok
b) návrh rozpočtu na rok 2013 (viz. příloha)
c) rozpočtové změny
d) navýšení počtu žáků na 70
e) přidělení finančního příspěvku Základní škole Horní Ředice na rok
2013 ve výši 400 000,- Kč

Zastupitelstvo obce doporučuje:
a) jednat starostovi obce s majitelkou POTOSU o vyřešení situace
s parkováním vozidel před obchodem dle námětu z diskusních
příspěvků
USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 23.1.2013
Rada obce se seznámila:
a) s výsledkem hospodaření obce za rok 2012
b) se stavem těžby dřeva v obecním lese
c) s podáním žádosti na SFŽP ČR na opravu chodníků od
- POTOS - Holice
Rada obce doporučila:
a) možnosti čerpání dotace za udělení „MODRÉ STUHY“ v roce
2012
b) program vzpomínkových oslav tvz. 7 - leté války, které se
uskuteční 22.6. a 23.6. 2013

Rada obce schválila:
a) návrh smlouvy na provoz masérny pro slečnu Veroniku
Beckovou
b) úpravy rozpočtu č.8/2012
c) převod hospodářského výsledku ZŠ Horní Ředice do
rezervního fondu
USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 6.3.2013
Rada obce se seznámila:
a) s žádostí o vyjádření ke změně projektu stavby silnice I/36 Časy
- Holice
b) s prodloužením stavebního povolení opravy mostu 3051/002 do
31.5.2015
c) s podanou žádostí na Veřejně prospěšné práce na ÚP v
Pardubicích
Rada obce doporučila:
a) podpořit petici na zachování sídla finančního úřadu v Holicích
Rada obce projednala:
a)
b)
c)
d)

plán údržby zeleně
stav úklidových prací v obecním lese
návrh využití bývalého střediska ŽV
záležitosti DSOH

Ze školy
Dnes si pro vás pár zpráviček ze školy připravili naši „Malí redaktoři“.
Redakční rada
Členy redakční rady našeho Dětského občasníčku se stali:
Vojta
Schejbal, Milan Bečka, Martin Locker, Vojta Trojan, Jirka Melč, Petra
Koubková, Justýna Konvičná, Áďa Theimerová, Nikča Machatá, Péťa
Čermáková a Mája Vlasáková, to jsem já!
Napsala: Mája Vlasáková
ZÁPIS
Dne 21. ledna byl zápis, přišlo 12 dětí, z toho 8 kluků a 4 holky. Říkaly
básničku, zkoušely si počítat a psát. Každý si odnesl pastelky,
omalovánky a nějaké dárky, které vyrobily děti na pracovních
činnostech nebo ve školní družině.
Kluci:
George Maleček
Tomáš Pamánek
Tomáš Machatý
Marek Procházka
Filip Procházka
Matěj Morávek
Ondřej Klepešta
Ondřej Marčík

Holky:
Veronika Potůčková
Tereza Mikelová
Tereza Vostřelová
Anna Nováková
a má přijít Doubravka Kunátová

Napsaly: Adéla Theimerová a Mája Vlasáková

Dravci ve škole
V úterý 12. února 2013 k nám přijeli Eva a Eda
Školoutovi ze ZOO Jihlavy, přinesli s sebou také různé
dravce. Ukázali nám puštíka bradatého, sovu pálenou, puštíka
obecného, orla mořského, káně Harrisovo, výra virginského a poštolku
obecnou. Všem se dravci moc líbili.
Napsaly: Petra Čermáková a Mája Vlasáková
Zdroj obrázku: klipart

Divadlo
18. února přijelo do školy divadlo z Hradce Králové s představením
Příběhy veverky Zrzečky. Vystupovali dva herci, kteří hráli myslivce,
darebáka, a potom taky za maňásková zvířata - veverku, Bohouše
(jezevce), zajíce, vránu a ježka. Divadlo se konalo v tělocvičně naší
školy,
představení
trvalo
asi
hodinu.

Napsali: Jirka Melč a Martim Locker

Tak to jsou akce v naší škole uskutečněné v průběhu ledna a února.
Teď v nejbližší době nás čeká sběr starého papíru – ten proběhne
v úterý 26. března na sběrném dvoře vedle školy. Sbíráme noviny,
časopisy, kancelářský papír a karton. Budeme rádi za každý
příspěvek. Předem všem děkujeme.
Marcela Kaplanová

Tenis
Zimní tenisová sezóna bude končit. Snad počasí bude přát, aby se po
úpravě obou antukových kurtů příznivci tenisu mohli koncem dubna
vrátit z hal na otevřené kurty.
Po celou halovou sezónu děti, které se tenisu věnují, měly možnost od
prosince pravidelně každý týden jezdit trénovat do haly v Pardubicích.
Tady měly možnost třikrát týdně trénovat a zdokonalovat své tenisové
dovednosti získané v letní sezóně. Určitě se to projeví ve vyšší úrovni
oproti dětem, které se v zimě tenisu nevěnovaly. Celkem se
zúčastňovalo 14 dětí ve věku 7 - 13 let.
Bohužel letošní sezóna byla poznamenána vyšší nemocností než ty
předešlé. Tím bylo i náročnější vytvořit na trénink odpovídající
skupinu v počtu aspoň čtyřech dětí. Občas se z tohoto důvodu musela
zajištěná hala v dostatečném předstihu zrušit. Halu máme zajištěnou
do poloviny dubna, a jestli ji tak dlouho budeme využívat rozhodne
počasí.
Děti s touto formou trénování, vlastně bez přerušení, jsou spokojené a
rodičům chci poděkovat, že jim to umožňují a podporují je.
Pro nastávající sezónu 2013 se připravují následující tenisové akce a
turnaje. V případě zájmu se uskuteční TENISOVÁ ŠKOLA pro děti
roč. narození 2007 - 2003 a během prázdnin TENISOVÁ AKADEMIE
pro děti a mládež. Informace p. Chyla 732 173 801.

KALENDÁŘ TURNAJŮ 2013
15. - 16.6. 2013
29. - 30.6. 2013
17. - 18.8. 2013
31.8. - 1.9. 2013
7.9. - 9.9. 2013
14.9. - 15.9. 2013
28.9. - 29.9. 2013

II. ročník
XX. ročník
XIII. ročník
XVIII. ročník

Turnaj jednotlivců nad 50 roků
Turnaj jednotlivců nad 35 let
Mistrovství Ředic jednotlivců
Tenisový turnaj ve čtyřhrách
Tenisový turnaj děti do 14 roků
Tenisový turnaj žen a dívek
VIII. ročník Závěrečný tenisový turnaj
- losované dvojice
Bližší informace ke všem turnajům najdete na www.horniredice.cz.
Štefan Chyla

Sbor dobrovolných hasičů

V závěru minulého roku 25. prosince jsme společně se SDH Komárov
uspořádali výšlap na kopec Hořánek.
19. ledna sbor uspořádal tradiční Hasičský ples v hostinci u Červinků.
Při této příležitosti bychom rádi poděkovali všem sponzorům za pěkné a
hodnotné ceny věnované do tomboly.
V měsíci únoru řidiči absolvovali školení pro získání osvědčení
profesní způsobilosti řidiče, členové výjezdové jednotky absolvovali
zdravotnický kurz aškolení obsluh motorových pil.
11. února 2013 nás zastihla smutná zpráva. Po těžké nemoci zemřel ve
věku 64 let dlouholetý člen Sboru dobrovolných hasičů v Horních
Ředicích pan Miloslav Žák.
Pan Miloslav Žák byl členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
od roku 1962. Do roku 1973 byl členem SDH Lázně Bohdaneč, do
roku 1977 členem SDH Holice a od roku 1978 členem SDH Horní
Ředice. V jednotce řadu let zastával post velitele družstva, v
letech 1978 až 1985 se podílel na vedení družstva mladých hasičů, ve
sboru působil jako místostarosta. V období 1977 až 1983 byl členem
Výkonného výboru OSH Pardubice jako předseda komise mládeže.
Za práci pro hasičskou myšlenku byl oceněn řadou Čestných uznání,
byl nositelem Medaile „Za příkladnou práci“, Medaile „Za zásluhy“,
Medaile „Za mimořádné zásluhy“, Medaile Za věrnost a Odznaku sv.
Floriana.
V bratru Miloslavu Žákovi sbor ztratil obětavého a upřímného člověka
a výborného kamaráda.
Sbor dobrovolných hasičů
Horní Ředice

PLESOVÁ SEZÓNA BYLA V PLNÉM PROUDU
Hasičský ples

… když není co hasit...
Sportovní ples

….sportovci fandí prostě všude…

2. Sokolský ples
…..který se konal 16.2.2013 se setkal s velkým zájmem. Na všechny plesající
dámy a pány čekal malý dárek, občerstvení a svátečně nazdobený stůl. O
zpestření se postaral mistr v barmanské show Petr Hurta, který svým šarmem
dohnal nejednu dámu k obdivnému křiku. K tanci a poslechu hrála skupina
Renonc.
Děkujeme všem za krásnou účast a dobrou zábavu a velké díky patří
samozřejmě i našim sponzorům.
Těšíme se na další ročník a chystáme další překvapení…
Zuzana Bolehovská a Stáňa Hrdá

Novinky z BABINCE
V posledním občasníku č.70 jsme se loučily slovy " ať žije babinec 2013! "
Tento den nastal v pondělí 4.3. 2013.
Tematicky se zaměřil na oslavu MDŽ. Organizátorky opět nezklamaly.
Přivítaly nás květinou a dobrým zákuskem, který jsme zapíjely kávičkou nebo
čajíčkem.
Protože jedna "baba" přinesla náruč fotek, bylo o zábavu postaráno.
Vzpomínání na akce minulé, smích a plánování akcí budoucích, nebralo
konce.
Rozešly jsme se v dobré náladě a těšíme se na další setkání.
Na závěr jeden zajímavý recept:
------------------------------------------Jablkové knedlíky:
Nastrouhat jablka a smíchat s hrubou moukou. Vkládat menší kuličky do
vroucí vody.
Po "vyplavání" vařit 1 minutu.
Neuvěřitelné, osvědčené , rychlé a dobré.
Vyzkoušejte!!!
Za babinec a knihovnu Polednová M
PS: Za všechny ženy v BABINCI ti děkujeme Mílo za příspěvky a těšíme se
na další.

Dětský karneval
Celé karnevalové veselí
se odehrávalo v duchu
lesa a jejich kouzelných
bytostí. Lesní víly a
lištičky, které pomáhaly
dětem plnit různé
úkoly a tím tak
probudit začarovanou
lesní vílu. Občas se
mezi dětmi prohnal
neposlušný myslivec,
který měl na lišky
políčeno, ale vše
nakonec dobře
dopadlo….děti vílu
probudily a odnesly si
nejednu krásnou cenu. Dobře se pobavily při tančení s rodiči a pestrost
masek byla letos opět velká.
Děkujeme sponzorům, všem kteří pomáhali a samozřejmě i těm, kteří
se zúčastnili.
Kulturní komise rady obce

Masopust
Masopustní veselí vypuklo
26.1.2013 v 8:30 ráno. V
mrazivém ránu se sešlo asi 60
masek rozličných podob a
výrazů, dvě nevěsty, dva
ženichové ….a…. mnoho
dalších.
Navštívili společně všechny
domácnosti, které jim
otevřely, jak se patří pohostily
a obdarovaly. Nevěsty si
zatančily, ženichové
provětrali nejednu sousedku.
Obvyklou mezizastávkou byl
Obecní úřad, kde si všechny
masky odpočinuly, pochutnaly na výborném gulášku, zahřály se čajem
nebo občerstvily dobrým chlazeným pivem. A protože se zrovna v ten
samý čas konalo již druhé kolo voleb Prezidenta České republiky, tak
přišla hudba i masky potěšit místní voliče i volební komisi. Pak se opět
vydali na cestu. Byla dlouhá, pro mnohé opravdovou zkouškou
vytrvalosti…
S velmi milým přijetím se průvod setkal v naší nové zástavbě. Téměř
všichni byli připraveni.
Děkujeme všem, kteří se k této tradici a veselí přidali, kteří pomáhali,
kteří nás obdarovali a pohostili. Budeme se těšit na příští rok a
doufáme, že se nás sejde ještě mnohem víc…

Za TJ Sokol Zuzana Bolehovská

POZVÁNÍ NA DIVADLO
Letos, již pošesté ředičtí ochotníci zvou diváky do sálu hostince „U
Červinků“, tentokrát na veselohru „Promiňte, pane Jirásku aneb co
v pověstech nebylo“. Na kulise historických událostí, které však není
nutné brát úplně vážně, protože Jiráskova tvorba je z vlasteneckých
pohnutek vyjevila poněkud nadšeně, se odehrává děj promlouvající tak
trochu a opět nadneseně k dnešku.
Soubor začal zkoušet loni začátkem října v sále obecního domu a po
Novém roce se přemístil na „domácí scénu“ do Červinkova hostince.
Přes problémy, které občas brňkaly na nervovou soustavu (velká
nemocnost, nemožnost zkoušení v kulisách) jsme se prokousávali úskalími
textu, kde snaha zachovat jeho archaičnost, způsobovala některým
aktérům téměř zauzlení jazyku. Poslední dvě zkoušky byly první, které
jsme po skončení bálů a jiných akcí mohli odehrát v kulisách a vyzkoušet
kostýmy.
Přes tyto potíže nás ale přeneslo nadšení celého kolektivu, a tak v sobotu
9.3.2013 se konala od 17 hodin předpremiéra, kam jsme si pozvali
příbuzné a známé, aby nám svými připomínkami pomohli doladit
premiérové vystoupení, které začalo ve 20 hodin.
Letos byla opět na začátku vystoupení „forbína“ v podání Marty
Horákové a Jaromíra Šedivého, kteří již tradičně svůj program doposledka
tají, takže ani herci i režisér neví, o co půjde.
Potom se již otevřela opona a první smích z hlediště shodil z aktérů
poslední zbytky trémy a rozjel se děj sestavený ze čtyřech částí:
I. O kněžně Libuši, II. Dívčí válka, III. Snaha Karla IV., V. Marný boj
Rudolfa II.
O čem se ve hře jedná se nebudu rozepisovat, místo toho Vás všechny
srdečně pozvu na další představení a doufám, že podle odezvy z premiéry
nebudete zklamáni.
Další vystoupení jsou vždy v sobotu 16.3., 23.3. a 30.3. v 19:30 hodin.
Lístky již tradičně zakoupíte u Červinků. Těšíme se na vaší účast a
budeme se ze všech sil snažit, aby se Vám představení líbilo.
Za členy HOD
Václav Bažant

POZVÁNÍ
na 4. vzpomínkové oslavy k výročí Sedmileté války
22.6.2013 - 23.6.2013
Sobota 22.6.2013:
- taneční zábava
- ohňová show
- vyhlášení obsazení Horních Ředic pruskými vojsky

Neděle 23.6.2013:

10 : 00 zahájení

- nástup všech jednotek
- odchod průvodu a pietní akt
- vystoupení husarů na koních
- vystoupení skupiny historického šermu Corporal, soutěže
pro děti ve střelbě z kuše a další historické hry
- vystoupení Hist. hudby 6. Praporu polních myslivců
- nástup jednotek do pozic a příprava na bitvu
- bitevní ukázka „Boj o ředickou hráz 1758“
- historická módní přehlídka
- nástup všech jednotek, poděkování
- Nešlapeto - koncert kramářských písní

Upozornění pro poplatníky místního poplatku
Upozorňujeme na splatnost místního poplatku, která končí 31.3.2013.
Včasným zaplacením se vyhnete navýšení poplatku z prodlení.

poplatek za osobu: 200,- Kč
poplatek za psa:
100,- Kč
známka na popel. :
15,- Kč - malá
30,- Kč - velká
Dále upozorňujeme, že je povinen platit poplatek ten poplatník, který je
majitelem stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

POJIŠŤOVNA ČSOB
nám.T.G.M. Holice 16
NABÍZÍ

POJIŠTĚNÍ MOT. VOZIDEL
ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
POJIŠTĚNÍ MAJETKU
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
otevřeno pondělí až čtvrtek 8.00-17.00
tel.605271247
736257479

RESTAURACE ROSNIČKA
vás zve
NA POLEDNÍ MENU v době od 10:30 - 13:00 hodin
Pondělí až pátek výběr ze tří jídel a jedné
polévky.
Cena 55,-Kč - 75,-Kč
Po dobu obědů bereme stravenky a restaurace je nekuřácká.
Jídelní lístek k dispozici v restauraci nebo na facebooku - Restaurace
Rosnička.
NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ RESTAURACE ROSNIČKA
Tel: 776 672 199

KARTÁŘKA
Zdeňka Trubačová
Horní Ředice 100
pošta Dolní Ředice, 533 75
*
*
*
*
*
*

výklad tarotových karet
výklad z fotografie
výklad z mobilního čísla
numerologie
esoterika
možnost zakoupení dárkových poukazů

Výklady jsou osobní, nebo mailem.
Schůzku lze domluvit telefonicky, smskou a mailem od pondělí neděle, a to od 10.00 - 17.00 hod.
tel. 777 015 221, mail:kartarkazdenka@centrum.cz
Bližší iformace o mne naleznete na mých stránkách
www.kartarkazdenka.cz
Těším se na setkání s Vámi.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
18.3.2013

Velikonoční dílna

29.3.2013

Školení první pomoci

21.4.2013

Vítání občánků

30.4.2013

Tradiční pálení čarodějnice

1.5.2013

Cyklovýlet

12.5.2013

Den matek

26.5.2013

My rádi cvičíme

22.6. - 23.6. 2013

4. Vzpomínkové oslavy Sedmileté války

Ceník na rok 2013
(sportovní hřiště Horní Ředice)
Permanentky:
antuka

-

místní
700,- Kč
cizí
1 000,- Kč
rodinná místní
1 500,- Kč
děti místní do 15ti let
250,- Kč
děti místní - do 13 hod. zdarma

umělá tráva

- místní
- cizí
- SOKOL v ZŠ

antuka + um.tráva

-

místní
1 000,- Kč
děti místní do 15ti let 600,- Kč
cizí
1 300,- Kč
rodinná místní
2 000,- Kč

Hodinová sazba:
antuka
umělá tráva
umělá tráva

500,- Kč
750,- Kč
300,- Kč

- 100,- Kč/1 hod.
- 100,- Kč/1 hod.
- skupina 5 a více osob
50,- Kč/ 1 hod., 1 osoba
změna ceníku vyhrazena

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Přistěhovali se:
Morávek Daniel
Morávek David
Morávek David
Vohralíková Kateřina
Černý David
Černý Štěpán

360
360
360
360
135
135

Odstěhovali se:
Narodili se:
Opustili nás:
Becková Jaroslava

150

K 15. březnu žije v naší obci 1006 obyvatel.

