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Vážení spoluobčané,
různě dlouhá období od
Nového roku po Velikonoce
nám každoročně místní
obecní spolky a kulturní
komise zpestřují pořádáním
mnoha zajímavých, zároveň i
hojně navštěvovaných akcí.
Nejinak tomu bylo i během
právě uplynulých zimních
měsíců. Vydařené plesy, masopustní průvod s více než dvacetiletou
tradicí, v širokém okolí vyhlášený dětský karneval, opakovaně
vyprodaná vystoupení hornoředických ochotníků, pravidelná setkání
našich žen v oblíbeném Babinci, kvalitně vedená, čtenáři vyhledávaná
obecní knihovna, bohatá nabídka cvičebních a sportovních aktivit jsou
tou nejlepší vizitkou všech, kterým není lhostejné místo, kde bydlí a
tráví se svými nejbližšími převážnou část volného času.
Vnímat nemateriální krásy v naší obci a blízkém okolí můžeme i nadále
a to ve spojení s nástupem jara a probouzející se přírodou. Výrazné
barvy jarních květin, okrasných keřů a stromů a především do daleka
svítící bílé a růžové kopule různých ovocných stromů, nemohou snad
nechat nikoho chladným. Proto si jara a všech jeho krás co nejvíce
užívejme.
V následných dnech, týdnech a měsících hodně štěstí, kýmsi výstižně
definované „jako mozaika skládající se z mnoha drobných radostí“

vám přeje
Ing. Jiří Kosel, starosta obce

Milí přátelé,
zanedlouho skončí postní období šesti týdnů, které jsou pro
křesťany příležitostí k přípravě na velikonoční svátky – na oslavu
vzkříšení Krista.
Velikonoce, stejně jako jiné svátky, provází bohatá symbolika, která má
své prameny zejména v židovských tradicích i v pohanském vítání jara.
A tak zdobíme domovy barevnými vajíčky, zajíčky a kuřátky i čerstvými
proutky. To vše nám připomíná svěžest a nový život nadcházejícího jara.
Také na náš stůl přicházejí různé pochutiny mající svou symboliku. Mezi
nimi beránek – častěji asi v podobě moučníku než jako maso, a i on nás
má k něčemu navést, něco připomenout. Co je tedy poselstvím beránka
a z jaké tradice pochází?
Ve druhé knize Mojžíšově se vypráví o zajetí Izraele v Egyptě. Faraon
nutil Izraelce k robotě a odmítal je propustit ze své země. V obavě však,
aby se nerozrostli, nařídil dokonce házet izraelské novorozence do Nilu.
Za to byl faraon i se svou říší postižen deseti egyptskými ranami. Když
prvních devět ran nepomohlo, dostal Mojžíš příkaz od Hospodina, aby
faraonovi oznámil, že právě o velikonoční noci půjde Egyptem anděl
zhouby a pobije všecky prvorozené. A když faraon Mojžíše odmítl,
opravdu pobil o velikonoční noci anděl smrti všecky egyptské
prvorozence. Izraelci byli ušetřeni, ne pro svůj rod, ale proto, že se
k Hospodinu předem přiznali a to tak, že veřeje svých domů pomazali
krví velikonočního beránka. Pro anděla zhoubce byla krev na veřejích
znamením, že v tomto domě nemá už co dělat, protože tam už si smrt
vybrala svou daň. Pro jejich obyvatele byl obětován beránek, aby na ně
už smrt nesáhla. Pak jedli beránka ve společném hodu.
Od té doby ti, kdo jedí beránka při pesachové večeři, se s ním
ztotožňují a vstupují vnitřně do jeho údělu: žít obětavě, pro druhé,
vydávat se jim jako beránek, jít jakoby za ním jeho cestou.
Při poslední večeři Ježíše s jeho učedníky se Ježíš ztotožnil se
starozákonním velikonočním beránkem. Vstoupil do jeho role slovy
pronesenými nad chlebem: to je mé tělo, které se za vás vydává. A nad
vínem: to je má krev, která se za vás vylévá. Toto ustanovení svaté
večeře Páně čili eucharistie si připomínají účastníci nedělních

bohoslužebných setkání, a také při pašijovém Zeleném čtvrtku ve
svátosti Večeře Páně – eucharistie. Až bude na našem velikonočním
stole beránek – čokoládový nebo v podobě jehněčího masa,
nezapomeňme i jeho duchovní význam v podobě pokorné oběti pro
druhé.
Tereza Šmejdová Koselová

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 16.01.2019
Rada obce se seznámila:
• S výsledkem hospodaření za rok 2018.
• Se zprávou ze závěrečné kontroly stavby „Rekonstrukce hasičské
zbrojnice a garáže obce“.
• S provedeným odkupem akcií ČS a.s. ve prospěch ERSTE GROUP
BANK AG. Účet obce se navýšil o 929 600,- Kč.
• Se změnou dodavatele elektrické energie. Z důvodu navrženého 4060% navýšení cen společností ČEZ ESKO byl vybrán nový dodavatel –
fi INNOGY.
• S připravovanou výstavbou polních cest v jižní části katastru obce
v souvislosti se stavbou přivaděče Časy – Holice z plánované D35.
• S posunem termínu dodávky malotraktoru ISEKI pro zimní údržbu od fi
KEŘKA.
• S cenovou nabídkou na opravu venkovních hodin ve štítu obecního
úřadu.
• S vnitřními stavebními úpravami ve středisku obce a v zázemí sběrného
dvoru (opravy podlah, stěn, sádrokartonové stropy, nové rozvody vody,
elektro a topení včetně instalace radiátorů a kotle na dřevo).
• S návrhem opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného
osvětlení.

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 13.02.2019
Rada obce se seznámila:
• S podanou žádostí o přidělení pracovníků evidovaných na Úřadu práce
na VPP s využitím převážně pro úklid obce.
• S nástupem dvou osob v měsíci dubnu k výkonu obecně prospěšných
prací jako náhradního plnění za pravomocné odsouzení.
• S podáním žádostí o granty vyhlášenými Pardubickým krajem –
pojízdné fotbalové branky, přenosné florbalové mantinely, tenisová
škola).
• S podáním tří žádostí na MMR – oprava částí místní komunikace na
poz.1509/175 od č.p.92 k obecnímu úřadu v délce 210 m, rekonstrukce
a doplnění sportovního areálu u Blanky, rozšíření prvků dětského hřiště.
• S návrhem na majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví obce
pod silnicí I35 s ŘSD ČR.

Rada obce projednala:
• S ředitelkou ZŠ Horní Ředice paní Mgr. Kateřinou Horákovou
záležitosti týkající se potřeb a perspektivy školy, udržitelnosti
dostatečného počtu žáků, personálního obsazení a spolupráce s obcí a
místními organizacemi.
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Ředice dne 14.03.2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Závěrečný účet za rok 2018.
• Závěr z kontroly hospodaření za rok 2018.
• Majetkoprávní vypořádání „silnice I/35“ – prodej pozemků č. 2756,
2742, 2738 v k.ú. Horní Ředice, cena 5 297 000,- Kč.
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 2036, - Kč Krajské
knihovně Pardubice na rok 2019 ve výši 2,-Kč na obyvatele

• Venkovní kulturní akce.
• Vzdání se předkupního práva při prodeji chaty cizího vlastníka LD
Vysoké Chvojno.
• Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí a GAS NET s.r.o..
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a
dohodu o umístění stavby mezi obcí a ČEZ Distribuce a.s., na pozemku
č. 1510/23.
• Nominaci zástupce do dozorčí rady spol. VaK Pardubice.
• Dotaci pro TJ Sokol Horní Ředice na pořádání oslav 100 výročí
založení ve výši 25 000,- Kč.
• Dotaci na provoz a údržbu fotbalového hřiště FK Horní Ředice ve výši
25 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce nedoporučilo:
• Bezúplatný převod obecních pozemků parc.č.2736, 2753, 2772, 2775
pod silnicí III-3051 v katastrálním území Horních Ředic do vlastnictví
Pardubického kraje a navrhuje další jednání.

Připravované akce:
24.04.2019 – Život s vášní a čokoládou
26.04.2019 – Zdravověda
30.04.2019 – Pálení čarodějnic
01.05.2019 – Prvomájový cyklovýlet
24.05.2019 – Noc kostelů
31.05.2019 – Dětský den
15.06.2019 – Oslavy 140. výročí sboru dobrovolných hasičů
Horních Ředic
20.06.2019 - Akademie ZŠ Horní Ředice
29.06.2019 – Staré pecky a fláky

Ze školy
Naše škola se zúčastnila anglického divadelního představení v KD Dukla
Pardubice. Představení s názvem „Lazy goat“ se dětem velmi líbilo. Herci
používali český i anglický jazyk. Oba jazyky se vzájemně prolínaly.
18. a 19. 3. nás navštívil inspektor z dopravního hřiště a s žáky 4. a 5. ročníku
si popovídal o dopravní bezpečnosti, vybavenosti kola.
22. 3. se konala každoroční celorepubliková matematická soutěž
„Matematický Klokan“.
27. 3. proběhl v naší škole zápis na nečisto „Z pohádky do pohádky“ od 16.00
do 17.30. Formou hry si děti procvičily slovní zásobu, matematické
dovednosti, grafomotoriku i praktické činnosti potřebné ke vstupu do 1. třídy
ZŠ. Na vaše děti se těšily pohádkové bytosti, které je provedli celou školou a
pomohli jim plnit jednotlivé úkoly.
5. 4. se uskutečnilo focení dětí s tématem „Den matek“.
16. 4. – proběhl zápis do 1. ročníku
Také nás čeká velikonoční vyrábění, které se uskuteční cca týden před
velikonočními prázdninami (18. - 22. 4.)
Úterní čarodějnický den nám přijedou zpříjemnit herci pardubického divadla s
tématem „Afrika“.
2. a 3. 5. - ředitelské volno.
9. 5. pojedou žáci 4. a 5. ročníku do Pardubic na dopravní hřiště.
V měsíci květnu nás také čeká soutěž ve florbale.
24. 5. - Noc kostelů (vystoupí zde děti z naší ZŠ)
V červnu (3. - 7.) odjíždí celá škola na školu v přírodě s programem
„Noemova archa (stmelování kolektivu)“. Jede se do Slunečného údolí –
Kounice.

Závěrem školního roku plánujeme na 20. 6. v 17 h školní akademii U
Červinků, kde se také rozloučíme šerpováním s našimi páťáky. Velice Vás na
tuto akci zveme.
Srdečně Vás zdraví ředitelka ZŠ a zaměstnanci školy.

Kalendář tenisových turnajů Horní Ředice v roce 2019:
29.6.- 30.6
17.8.
31.8. - 1.9.
21.9. -22.9.

XXV.ročník

Tenisový turnaj jednotlivci nad 35 roků

XVIII.ročník Mistrovství Ředic jednotlivců
XXIV.ročník Tenisový turnaj - čtyřhry
XIV.ročník

Závěrečný turnaj - losované dvojice

Z ČINNOSTI SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
DĚTI:
➢ 8. 12. 2018 proběhla výroční valná hromada, kde byl předán malý dárek našim
členům dětského kolektivu: Nicol Formánkové, Tereze Machaté a Danu
Morávkovi za velmi dobrou reprezentaci našeho SDH v celostátní soutěži
Požární ochrana očima dětí.
➢ V rozmezí měsíců prosinec až únor se děti pravidelně každé první úterý v
měsíci saunovaly v Saunovém ráji v Holicích.
➢ V sále hostince U Červinků děti vyrobily 80 ks PF přání k novému roku. Za
poskytnutý prostor pro tvorbu děkujeme paní Janě Vondroušové.
➢ 16. 12. 2018 proběhlo ukončení kroužku besídkou v muzeu kouzel v
Pardubicích. Kouzelnické představení v podání profesionální kouzelnice a
tiskové mluvčí HZS Pardubice Venduly Horákové se nám moc líbilo. Poté na
děti čekala prohlídka centra tísňové linky 112, kde se dozvěděly spousty
zajímavých věcí.
➢ 25. 12. 2018 jsme se vydali společně s dospělými hasiči a některými
obyvateli obce na tradiční výšlap na kopec Hořánek.
➢ V měsíci lednu děti pečlivě nacvičovaly hudební a taneční vystoupení na
hasičský ples.
➢ 18. 1. 2019 se uskutečnil hasičský ples - hudební vystoupení dětí s písničkou
"Co jste hasiči" se moc povedlo, stejně jako nacvičené taneční vystoupení pod
vedením naší nejstarší členky dětského kolektivu Dendy Bílé. Také bychom
chtěli touto formou poděkovat sponzorům za jejich věcné dary do tomboly.
➢ 26. 1. 2019 proběhl Hasičský šestiboj v Pardubicích – účastnilo se jedno
družstvo starších, které se umístilo na krásném 8. místě z celkového počtu 19ti
družstev. Mladší družstvo A se umístilo na 8. místě z celkového počtu 20ti
družstev a dvě mladší členky vypomohly kamarádům z Kostěnic a umístily se
na 17. místě.
➢ 14. 2. 2019 proběhla brigáda dětí u hasičárny, kde uklidily kontejner
naštípaného dříví. Patří jim veliké poděkování za odvedenou práci.
➢ 16. 2. 2019 se několik dětí z kroužku účastnilo Masopustního průvodu v naší
obci.
➢ 23. 2. 2019 odjelo s trenérkou Petrou a Martinou 8 dětí plnit odznak
odbornosti do Ostřetína. Příprava proběhla na jedničku, a tak 2 děti splnily
odznak "Strojník Junior", 5 dětí "Strojník" a jedno "Malé hasičátko".

➢ 2. 3. 2019 odjel trenér Martin na závody pro naše nejmenší, a to do Kostěnic
na jejich "Hrátky s hasičátky". Odtud si Matěj Horák, Daniel Morávek, Matěj
Brandýský a Honzík Novotný odvezli nádherné 6. místo z celkového počtu 25
družstev.
➢ 15. - 16. 3. 2019 odjeli trenérky a trenéři dětského kolektivu na školení
vedoucích mládeže na Horní Jelení.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

DOSPĚLÍ:
Od nového roku nám přibyl do sboru jeden nový člen.
27. 1. 2019 proběhla brigáda - těžba dřeva. Chtěli bychom poděkovat panu
Petru Horákovi za zapůjčení auta a kontejneru.
16. 2. 2019 dohlíželi naši členové na hladký průběh v dopravě
na Masopustním průvodu.
17. 2. 2019 sbor podpořil Dětský karneval drobnostmi do tomboly.
22. 2. 2019 se 14 členů zúčastnilo školení na Motorové pily.
15. 3. 2019 proběhlo školení řidičů.
30. 3. 2019 proběhl sběr železného šrotu – občanům, kteří poskytli železný
šrot, moc děkujeme.
za SDH HŘ V. Řepková

ZASE TI TUPITELÉ – očima běžného občana
Hornoředické ochotnické divadlo, pod záštitou kulturní komise obce Horní
Ředice, letos nacvičilo již dvanáctou divadelní hru, s názvem Zase ti tupitelé.
Scénář k této politické satiře napsal pan Petr Tomšů ze Zlína a v podání našich
ochotníků bavila obecenstvo každou březnovou sobotu v sále Hostince U
Červinků.
Díky hercům jsme zavítali na jednání zastupitelů malé obce, kde bylo
k projednání několik důležitých bodů, ovlivňujících její chod. Při samotném
jednání se museli zastupitelé vyrovnat s korupcí, střetem zájmů a lidskou
hloupostí, která občas nezná meze. Bez schopného starosty, který zasedání
usměrňuje, by se ani tato hra neobešla a proto vše dobře dopadlo a co mělo
být schváleno, schváleno bylo.
Za kulturní zážitek děkujeme herečkám a hercům: paní I. Slabé, M. Machaté,
J. Machaté, E. Jozífové a pánům V. Skoumalovi, P. Slámovi, J. Horákovi, M.
Krpatovi, J. Šedivému. Za režii J. Šedivému a dále paní I. Štěpánkové za
nápovědu a panu F. Koubkovi za věci technické.
Kristýna Skoumalová

Zasedání zasetitupitelstva – očima zkušeného zastupitele
V průběhu měsíce března se v sále Hostince u Červinků konalo celkem 5
mimořádných jednání zastupitelstva obce. Nebyla to jen tak obyčejná
jednání, místní ochotnický soubor se ujal vlády nad jednou
“nejmenovanou“ obcí a všem nám ukázal, jak se to má dělat. Jako
zastupitel obce musím uznat, že se máme značné rezervy a máme se od
našich umělců co učit. Proběhlá jednání, na rozdíl od běžných jednání
zastupitelstva na obecním úřadě, byla podpořena rekordní účasti
veřejnosti jak z řad místních občanů, tak i zástupců sousedních obcí. Na
představení jsem šel trochu s obavou, jakým směrem se bude jednání
vyvíjet. V úvodu jsme byli ujištěni, že veškeré souvislosti jsou čistě
náhodné a postavy smyšlené. Nebyli by to však hornoředičtí ochotníci,
aby jednání neokořenili místním humorem. A udělali moc dobře.
Zastupitelstvo mělo spád, děj a nikdo neusnul, jak to tak občas bývá.
Podle reakcí v sále se představení líbilo, a už teď přemýšlím, s čím
přijdou naši divadelníci příště.
Rád bych touto cestou na oplátku pozval místní umělce na jednání
veřejného zastupitelstva, tentokrát na obecním úřadě. Prosím PET lahve
nechte doma a raději si s sebou vezměte podklady pro schválení bodu č.
1. z vašeho programu jednání. Budou se hodit.
Moc děkujeme za kulturní zážitek
Jaroslav Lohniský

TJ Sokol Horní Ředice
•

Prosinec: Zápolení na dálku - Koncem minulého roku jsme se
prvně s mladšími a staršími žáky zúčastnili celorepublikové
soutěže Zápolení na dálku. Po dobu 5 týdnů jsme trénovali,
zlepšovali a průběžně měřili výkony žáků v jednotlivých
disciplínách. Nejlepší zaznamenané výkony jsme poslali do
celorepublikového hodnocení. Z celkového počtu 1500 žáků se
všichni žáci TJ Sokol Horní Ředice umístili v první třetině tabulky –
vynikající výkon! Z těch nějlepších se umístili ve svých
kategoriích: 3. místo Tomáš Pamánek, 6. místo Štěpán
Bolehovský, 9. místo Doubravka Kunátová.

•

Leden: Zimní čtyřboj - krajské halové závody - šplhali jsme po
tyči, skákali z místa do dáli, běhali člunkový běh, házeli na koš a
skákali přes švihadlo na čas. Z 11-ti hornoředických žáků, kteří se
zúčastnili závodu si Radek Čížek, Lukáš a Tomáš Pamánkovi a
Matouš Kareš odvezli zasloužené medaile.

•

Únor: Masopust letos padl na sobotu 16. února. Počasí bylo
krásné, tak jsme spolu s průvodem mohli vyrazit na hornoředickou
pochůzku. V patách nám byl a věrně nás doprovázel celou cestu
obecní traktůrek a o naši bezpečnost se starali hornoředičtí
dobrovolní hasiči (za což jim patří velký dík).
A protože už máme moderní zařízení, tak víme, že jsme v šest
hodin, kdy jsme průvod ukončili, měli v nohách necelých 13
kilometrů.
Na obecním úřadě bylo připraveno občerstvení. Česnečka a
masopustní guláš od pana Bažanta.
Děkujeme všem, kteří se průvodu zúčastnili, kteří nám otevřeli a
podpořili naše snažení. Snad jste se pobavili s námi. 😊
Výtěžek, který jsme od vás získali, bude využit na podporu
tělovýchovy nás všech. Na nákup nových cvičebních pomůcek a na
obnovu těch starých.

•

•

Další sobota (23.2.2019) patřila již osmému Sokolskému plesu.
Bylo vyprodáno, a tak nám pořadatelům zaplesalo srdce radostí.
Téma bylo opět dopředu dáno, tentokrát ve zlatém stylu. Dámy a
pánové nelenili, mile nás překvapili, a ve zlatém opravdu přišli. Ať
to byly zlaté celé šaty nebo jenom jejich část, kabelky nebo spony a
různé doplňky. Každý pár dostal pytel zlaťáků a drobné
občerstvení. K tanci i poslechu hrála jako vždy skvělá kapela Bylo
nás pět. Skoro bychom mohli napsat, že nálada a zábava byla
v příjemném rodinném duchu až do ranních hodin.
Budeme se těšit na rok další a téma plesu…vám včas napíšeme. 😊
6.4.2019 jsme se účastnili celorepublikové akce Ukliďme Česko a
spolu s ostatními jsme pomohli uklidit alespoň část naší obce.

Nadcházející akce:
•

•

•
•

•
•

8. května: Ředický atleťák - TJ Sokol Horní Ředice pořádá místní
atletické závody pro všechny věkové kategorie. Všichni ředičtí jsou
zváni na toto sportovní odpoledne !
15. května: žáci, Atletický víceboj - regionální kolo -každoroční
pardubické závody odkud si pravidelně přivážíme medailové
odměny.
25.května: žáci, Atletický víceboj – žáci - krajské kolo.
8. června: žáci, Republiková soutěž v atletice - protože i
v minulých ročnících jsme se vždy nominovali s několika žáky i
letos si brousíme zuby na nominace a účast v národním kole.
červen: žáci - víkendový výlet a stanování.
14. září – 100 let TJ Sokol Ředice

PROSÍME VEŘEJNOST O POMOC A
SPOLUPRÁCI !!!
14.9.2019 naše TJ pořádá oslavy k příležitosti 100 let od vzniku
TJ Sokol Ředice.
Sháníme k zapůjčení materiály na výstavu k oslavám,…
fotografie, videa, drobnosti i velikosti, staré i mladé, vtipné i
vážné, psané nebo tištěné. Materiály si můžeme třeba jen ofotit
nebo nám můžete poslat scan. Za jakoukoli drobnost a
maličkost budeme rádi. Pokud něco najdete, prosíme o
přinesení na Obecní úřad k rukám paní Zuzany Bolehovské.
Info na tel.č.: 466 681 966

Zprávy z Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.
Vážení spoluobčané,
zcela určitě jste ze svých vycházek přírodou či ze všech druhů medií
zaznamenali důsledky dlouhotrvající sucha, které jsou patrné bohužel i
na lesních porostech ve správě Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.
Celou republikou se na oslabených smrkových lesích šíří vlna kůrovce,
kterému už padlo za oběť mnoho milionů m3 smrku se vznikem desítek
tisíc hektarů holin. Důsledkem extrémního sucha však neodumírají
pouze smrky, jimž je věnována největší pozornost, ale v našich
podmínkách usychají borovice, břízy i duby a buky. Zkrátka sucho si
nevybírá! Řešení krizové situace v lesích se ještě zkomplikovalo
výraznými problémy na trhu se dřevem a propastným poklesem jeho
ceny, která je v některých případech na úrovni výrobních nákladů.
Bohužel zodpovědní činitelé tohoto státu dlouhodobě podceňují
význam lesů a lesního hospodářství a jejich reakce, pokud nějaká
existuje, je pomalá a nedostatečná.
Pokud na velké části území ČR zmizí lesy nastanou ještě větší
problémy s vysycháním krajiny, dojde ke zvýšenému odtoku vody,
k narušení půdy, přestane fungovat vázaní CO2 ve stromech a to vše
povede k dalšímu oteplování a ztrátě vody. Lesnici jsou si dobře
vědomi těchto nebezpečí a například na našem majetku již dlouhodobě
zakládáme druhově pestřejší a tím i snad odolnější lesy s maximálním
využitím přirozené obnovy. Tisk či televize však celou situaci buď
podceňují, nebo pro vyjádření k ní dávají prostor různým ekologickým
hnutím, jejichž představitelé nezatíženi příslušným vzděláním a praxí,
bez jakékoliv zodpovědnosti udílí „hraběcí rady“ pro řešení problémů.
Množí se i zázračná řešení prezentovaná některými zneuznanými
lesníky, kteří nedostatky ve své odborné praxi nahrazují politickým
vlivem, když se pružně přimykají k úspěšným politickým stranám a
hnutím.

Na pozadí ekonomické a ekologické katastrofy lesů ČR se odehrává
ideologický a politický boj o „vládu“ nad lesy. „Ochránci přírody“
z Prahy chtějí opět venkovu vnucovat svou představu, vysněnou na
balkonech činžovních domů, o způsobu života na venkově, Věřte,
prosím raději „svým“ lesníkům, kteří jsou dostatečně vzdělaní, mají
zkušenosti a chuť nepříznivý stav v českých lesích změnit. Již pan
Werich říkal: „Na odborné věci musí být odborníci.“
Abychom pro Vás neměli jen špatné zprávy snad i trochu pozitivní
informace. V nejbližších jarních dnech bude otevřena ve Vysokém
Chvojně v blízkosti Penzionu Zámeček nová restaurace se specializací
na grilované pstruhy, podobná těm, které někteří z Vás znají z návštěv
sousedního Polska. Restaurace byla vybudována prakticky za jeden rok
a bude nabízet mimo jiné prostory pro rodinné oslavy, svatby či
přátelská posezení i s možností prohlídky Arboreta, Zookoutku či
s ubytováním v Penzionu Zámeček. V letošním roce nás ještě čekají
zahradnické úpravy okolí a vybudování hracích prvků pro děti, aby celá
rodina zde našla prostor k příjemnému posezení a odpočinku.
Věřím, že probudíme vaši zvědavost, přijdete se občerstvit a
doufáme, že odejdete spokojeni a budete se vracet.
Lesu Zdar!
Radomír Charvát - jednatel společnosti

Babinec ve víru tance
První pondělí v měsíci březnu
jsem poprvé zavítala mezi „baby“ do
Babince, a to proto, že mě zaujalo jeho
téma - TANEC. Přiznávám, že jsem
měla trochu ostych do zaběhnuté
party skvěle naladěných žen vstupovat
a musím říct, že naprosto zbytečně.
Přátelská atmosféra na mě dýchla už u
dveří a naladila na to, co se
v následující hodině a půl mělo
odehrávat.
Hlavními aktéry večera byli
manželé Václav a Ivana Truncovi ze Sezemic. Ti nám nejen předvedli
ukázky latinsko-amerických a standardních tanců, ale i zábavně a
poučně povyprávěli o tom, jaké to je, když se člověk na „stará“ kolena
zblázní (v dobrém slova smyslu) a začne závodně tančit, co obnáší
tréninky, jak je to se zařazením párů do jednotlivých výkonnostních tříd
a postupem do tříd vyšších, jak nákladné je pořídit taneční oblečení, jak
mají vypadat správné taneční boty a jako bonus manželé přidali
„veselé historky z natáčení.“ Nakonec jsme i my měly možnost zkusit si
základní kroky dvou latinsko-amerických tanců.
Toto milé setkání a silný dojem z tanečního i lidského souladu
Truncových, ve mně opět umocnilo přesvědčení, že manželství je krom
jiného i o sdílení radosti ze společných zájmů, a jestli je to tanec,
cestování, lyže nebo zahradničení, je vlastně úplně jedno.
Tereza Vostřelová

Ukliďme svět, ukliďme Česko
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá
na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé
skládky a nepořádek.
Jak to všechno začalo? V roce 1992 se Český svaz ochránců přírody přidal k
právě vznikající celostátní iniciativě „Clean up the World!“ (Ukliďme svět).
Svaz si vzal v České republice na starost koordinaci úklidových akcí skrze své
základní organizace a šel příkladem. Ročně se do akce zapojilo kolem 18 000
dobrovolníků a každým rokem přibývali další nadšenci i mimo svaz.
V roce 2012 vznikla nezávisle na akci webová a mobilní aplikace ZmapujTo,
prostřednictvím které mohou občané informovat úřady o černých skládkách a
dalších problémech ve svých městech a obcích. Nahlášených skládek však
přibývalo, ale skoro žádné nemizely. Ukázalo se, že není v silách úřadů uklidit
všechny skládky a vyřešit každý nahlášený problém. Proto se spolek Ekosmák
rozhodl uspořádat na jaře 2014 první ročník úklidové akce s názvem Ukliďme
Česko. Díky modernímu přístupu a po vzoru světového hnutí Let’s do it!
(Pojďme do toho!) se podařilo oslovit a motivovat hned napoprvé desítky
ticíc lidí. O tom, že akce byla úspěšná, svědčí i vítězství Spolku Ekosmák v
soutěži Energy Globe Award.
Po dalších dvou letech se zrodil nápad obě akce spojit a dát tak vzniknout
největší dobrovolnické akci v České republice. A povedlo se! Spojením
tradice, zkušeností a moderního přístupu se podařilo v roce 2016 oslovit a
aktivně zapojit přes 86 000 dobrovolníků a sebrat přes 1600 tun odpadu (z
toho 23% vytřídit), v roce 2017 se pak do 2476 úklidů zapojilo celkem 96 133
dobrovolníků! Do úklidů se zapojily stovky škol, spolky, sdružení, hasiči,
záchranáři, policisté, vodáci, turisti, sousedé, studenti, maminky, důchodci,
celá města, obce i několik mediálně známých tváří.
Akce má především za cíl širokou veřejnost skrze vlastní zážitek poučit o

závažnosti problému černých skládek a odpadu v přírodě, oživit témata
diskuze o odpadech a recyklaci a takto vlastnímu vzniku černých skládek
předcházet. Ti, co jednou uklízeli, už další nepořádek dělat nebudou!
Do letošního úklidu, který proběhl v sobotu 6. dubna, se na 2 273 místech v
celé České republice zapojilo 65 000 dobrovolníků a sesbíralo 1 120 tun
odpadů. Ani v Horních Ředicích jsme nezůstali pozadu. Již třetím rokem jsme
se úklidové akce zúčastnili. Sešlo se nás celkem 28 a akce se vydařila. Do
úklidu se převážně zapojili rodiny s dětmi a mladí hasiči. Podařilo se nám
vyčistit kus lesa, náhon, Hluboký potok a několik příkopů. Počasí nám přálo,
nálada byla výborná a po úklidu jsme si opekli špekáčky. Všem, kteří s námi
sbírali odpad, patří velké poděkování. Věřte, má to smysl.
Jarda Lohniský

Tohle jsme uklidit dokázali…

… a tohle snad příště…

Ukliďme Horní Ředice aneb možnosti třídění
Opět po roce jsme se 6. dubna zapojili do celonárodní akce „Ukliďme Česko“.
Není důležité kolik odpadu více než 30 dětských i dospělých účastníků během
sobotního dopoledne nasbíralo, k zamyšlení je spíše nepochopitelná potřeba
některých lidí neustále znečišťovat veřejný prostor.
Na rozdíl od doby před 30 lety je v obci ve 14denních intervalech zajištěn svoz
smíšeného domovního odpadu, na sedmi místech máme rozmístěny žluté
kontejnery na plast, tetrapak (obaly po mléku, džusech atd.) a polystyrén,
modré na papír, zelené a bílé zvony na sklo, nechybí kontejnery pro odložení
drobného elektra a textilu.
Každý třetí týden ve čtvrtek obecní pracovníci objíždějí celou obec dům od
domu a odvážejí připravené oranžové a žluté pytle s plastem a tetrapakem a
modré s papírem. Při této příležitosti je možné připravit a předat i vyřazené
elektro a objemnější množství papíru, po případné domluvě i další odpad.
Do sběrného dvora lze zavézt objemný (např. nábytek) a nebezpečný odpad
(např. zbytky barev), veškeré elektro, za úplatu pneumatiky, v uzavřených
obalech rostlinné tuky z kuchyní (tyto v žádném případě nevypouštět do
splaškové kanalizace!!!)
Čtyři velkoobjemové kontejnery opět rozmístěné v různých místech slouží pro
biologický odpad (tráva, rostlinné zbytky – ne však dřevní odpad!) Ten lze
shromáždit na skládce, roští a dřevní hmoty v areálu Blanka po zapůjčení klíče
od hlavní brány na OÚ. Likvidaci pařezů si však musí zajistit každý sám na své
náklady, podobně i většího množství zeminy a stavební suti. Firem, které se
touto činností zabývají je dostatek, pouze jsou jejich služby zpoplatněné.
Systém likvidace odpadů v naší obci má samozřejmě rezervy, přesto převážná
část hornoředických obyvatel se může všech odpadů bez problémů a
poměrně levně, za předpokladu dodržování stanovených pravidel, zbavit.

PODĚKOVÁNÍ
Vážení klienti,
nejprve bych vám všem chtěla srdečně poděkovat za 13. letou přízeň a
hlavně za důvěru, se kterou jste mne svěřili nejen vaše nohy, ale i vaše
životní příběhy.
Věřte, že každý můj klient zanechal otisk v mé mysli a stopu v mém
srdci.
V roce 2019 vám přeji radost ve
vaši duši, štěstí a lásku ve vaši
rodině a ladný krok tím správným
směrem.
Loučí se vaše pedikérka
Lucie Gregorová (Spěváková)

SP O L E Č E N S K Á K R O N I K A
Narodili se:
Eliška Bukačová

179

Matyáš Červinka

84

Vilém Slabý

215

Lukáš Fiala

346

Tomáš Ondráček

372

Přistěhovali se:
Zdeňka Vajčnerová

84

Eliška Faltysová

215

Tomáš Klepešta

217

Tereza Hronská

376

Nela Hronská

376

Stanislav Ondráček

Bohuslava Matysová 132
Radim Šplouchal

3

Karolina Šplouchalová 372

372

Odstěhovali se:
Tereza Vanišová (Koubková)

Jakub Alt

Liliana Jelínková

Lucie Gregorová

Leona Žaloudková (Udržalová)

Jáchym Gregor

Vojtěch Kašpar

Judita Gregorová

Miroslav Gregor
Opustili nás:
Vlastislav Rotter

146

Jaroslav Vlk

K 31. březnu 2019 žije v naší obci 1020 obyvatel.

115

