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Vážení spoluobčané,
již jen několik dní zbývá do konce roku 2019, který po stránce
společenské, kulturní i sportovní významně obohatily dvě vzpomínkové
akce. Místní hasiči si v červnu připomněli 140 let od založení sboru, TJ
Sokol své 100leté výročí oslavila v září. Setkání se vyznačovala
zajímavými a poutavými programy, které přilákaly množství
návštěvníků z obce i z okolí. V příjemném prostředí společenského
centra Blanka oba spolky nejen velmi dobře prezentovaly svou
dlouholetou záslužnou činnost, ale zároveň významně zvýšily
povědomí o Horních Ředicích.
Současná adventní doba je pro některé příležitostí k pravidelným
návštěvám různých tržišť a obchodních domů, pro mnohé však i
časem vhodným k návštěvám blízkých, časem rozjímání, hodnocení a
bilancování. Přesto, že jste v tomto periodiku pravidelně informováni
o všech proběhlých změnách a činnostech, závěrem roku je vhodné si
některé připomenout.
Budova stavebního dvoru kromě stavebních úprav, nových dveří a
oken doznala slušivého fasádního nátěru, proměnou prošlo sociální
zařízení pro muže v kabinách fotbalového hřiště, dokončena byla
výměna narušeného betonového povrchu před kabinami položením
zámkové dlažby, do fotbalového areálu obec zakoupila nové ochranné
a brankové sítě a provedla jejich výměnu včetně nátěru kovových
konstrukcí. V zájmu zajištění dostatečného množství vody pro
automatickou závlahu trávníku hřiště uskutečnila firma Prošvic
padesátimetrový vrt.
Stranou zájmu nezůstal ani hřbitov a prostory sousedního parku.
V důsledku ucpání dešťové kanalizace kořeny lip muselo být celé

potrubí od kostela k silnici vyměněno, na žádost VaKu Pardubice
středisko Holice jsme jižně od zvonice vybudovali novou vodoměrnou
šachtu, uživatelé části přístupových cest na hřbitově se mohou
bezpečně pohybovat po rovném povrchu z plastových tvárnic.
V několika částech obce se podařilo dokončit výměnu více než padesát
let starých sloupů veřejného osvětlení, zprovozněna byla další 2 místa
s kontejnery na třídění odpadu, novým nátěrem opatřena zábradlí
mostů přes Ředičku, minigolfu,…
Nejen tyto skutečnosti, ale také permanentní snaha o udržení pořádku
na veřejných plochách, každoroční květinová i vánoční výzdoba, péče o
veškerý obecní majetek a jeho postupné navyšování jsou dokladem
dobré a zodpovědné práce obecní rady a zastupitelstva.
Závěrem úvodního článku musím některé spoluobčany vyzvat, aby
s novým rokem přehodnotili svůj přístup ke třídění odpadů.
V současnosti je zákonným limitem zhruba tisícovka na osobu a rok, za
pár let to může být s ohledem na předpokládaný růst cen za
skládkování i čtyřnásobek. Toto navýšení umožní vládou minulý týden
schválené čtyři zákony o novém nakládání s odpady, které mimo jiné
výrazně zdražují ukládání odpadu na skládky a posouvají konec
skládkování z původně plánovaného roku 2024 na rok 2030.
Naše obec proto od počátku roku 2020 zavádí místo třítýdenního
cyklu pravidelný čtrnáctidenní svoz tříděného odpadu (plasty, papír,
rostlinný kuchyňský olej, elektro) „dům od domu“. Využívejte proto
co nejvíce této možnosti.
Klidné a pohodové Vánoce a vše dobré v roce 2020.

Ing. Jiří Kosel, starosta obce

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 06.11.2019
Rada obce se seznámila:
• S hospodařením obce za prvních 9 měsíců roku 2019.
• S provedenou kontrolou projektů (zvýšení bezpečnosti a vzdělávání)
podaných přes MAS Holicko.
• S podanými dvěma žádostmi (obec a TJ Sokol) do Malého Leadru
prostřednictvím MAS Holicko.
• S dokončením zpevněné plochy k umístění kontejnerů na tříděný odpad
u mostu 29817-4 (u Konvalinových).
• S venkovními úpravami budovy sběrného dvoru.
• S provedením zápisu nemovitosti č.p.42 u Katastrálního úřadu
v Pardubicích z původních majitelů na obec.
• S přípravou žádosti do Programu EFEKT – Opatření ke snížení
energetické náročnosti VO.
Rada obce projednala:
• Možnost podání žádosti obce o dotaci pro projekt – Pořízení traktoru
z Programu rozvoje venkova z opatření „Technika a technologie pro
lesní hospodářství“
• Připravované výzvy z MAS Holicko v roce 2020 z Programu rozvoje
venkova:
a) Podpora spolkového života
b) Zpřístupnění lesa návštěvníkům.
• Seznam způsobilých projektů v rámci ITI k přípravě programovacího
období 2021+.
• Problematiku týkající se realizace polních cest v jižní části obce
v souvislosti s výstavbou přivaděče Časy – Holice.

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 4.12.2019
Rada obce se seznámila:
• S hospodařením obce za měsíce leden – listopad.
• S věcným hodnocením projektů:
a) Stavební úpravy a pořízení vybavení učebny informatiky a venkovní
učebny při ZŠ Horní Ředice
b) Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Horní Ředice rekonstrukcí
chodníků podél silnice III/3051.
• Se splněním všech náležitostí pro provoz užitkového elektromobilu
(pojištění, přihlášení).
• Se závěry z jednání mezi obcí a projektantem připravované
rekonstrukce komunikace III/29817 (od prodejny Potos k Holicím). Za
účasti náměstka SÚS PK a náměstka Pardubického kraje Ing. Kortyše.
Byl dán příslib provedení prací v roce 2020.
• Se zpracováním a dodáním leteckých snímků obce fi AMIDO – letecké
snímky s.r.o..
• S dokončením další zpevněné plochy k umístění kontejnerů na tříděný
odpad na parkovišti pod školou.
• S návrhem obsahu Změny ÚP č.4 Horní Ředice.
• S provedenými změnami na místním hřbitově.
• S realizací následné údržby zeleně u projektů „Revitalizace zeleně etapa
A a B“.
Rada obce schválila:
• Podání dvou projektů k MMR ČR v roce 2020 (Podpora budování a
obnova míst aktivního a pasivního odpočinku; Podpora obnovy
sportovní infrastruktury).
• Rozpočet ZŠ Horní Ředice na rok 2020.
• Rozpočet obce Horní Ředice na rok 2020.

Obecní úřad upozorňuje:
Místní poplatky za komunální odpad bude kancelář
obecního úřadu přijímat od 13. ledna 2020. Poplatek za
komunální odpad pro rok 2020 činí 300,-Kč na osobu a
poplatek za psa 100,-Kč.
Poplatky je možné hradit i bezhotovostně a to na č. účtu:
1205428339/0800 jako variabilní symbol uveďte svoje
číslo popisné a do poznámky jméno.

V sobotu 11.1.2020 se bude v obci Horní Ředice konat
Tříkrálová sbírka. Chodit budou děti z naší základní
školy v doprovodu dospělého. Sbírka bude probíhat v
dopoledních hodinách.

UPOZORNĚNÍ MAJITELŮM MOTOROVÝCH
VOZIDEL !!!
Přestože nás v těchto dnech provází téměř jarní počasí, nacházíme se
podle kalendáře na počátku období zimy. Co se týče sněhových srážek,
je k nám příroda doposud přívětivá. To se však může ze dne na den
změnit.
Obracím se proto na všechny majitele automobilů, či různých přívěsů,
aby si tuto skutečnost uvědomili a parkovali je mimo místní
komunikace, nejlépe na svých pozemcích.
V opačném případě se nebude moci obec zajistit údržbu, sjízdnost a
schůdnost pro ostatní uživatele těchto veřejných komunikací.
Majiteli překážejícího vozidla tak hrozí případná odpovědnost za
vzniklou škodu.
Děkuji za pochopení.

Připravované akce:
23.12.2019 – Strojení stromečku pro zvířátka
25.12.2019 – Výšlap na kopec Hořánek
31.12.2019 – Silvestr
11.01.2020 – Tříkrálová sbírka
18.01.2020 – Hasičský ples
01.02.2020 – Sportovní ples
22.02.2020 – Masopust
29.02.2020 – Sokolský ples
08.03.2020 – Karneval

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…“
Touto větou začal před nedávnem článek, který vás informoval o
bohatém kulturním adventním vyžití v našem kostele. Tak rychle tento
čas utekl a my se dostali do fáze, kdy můžeme tyto koncerty zhodnotit.
Advent zahájila 1.12. vokální skupina KRISKROS, provedla nás
vánočními skladbami jak české, tak zahraniční tvorby, která publiku
byla notoricky známá, a tak jsme si všichni pod vousy či šálou
pobrukovali společně s nimi. Kulturní zážitek to byl opravdu výjimečný.
11.12. jsme si u Obecního úřadu zopakovali spolu s dětmi
základní školy známé koledy na celonárodní akci Česko zpívá koledy a
ohřáli jsme se vynikajícím svařákem. Výstava „Vánoce dle Josefa Lady“
byla velmi povedeným doprovodným programem a vytvořila
příjemnou atmosféru Vánoc a zimy z dob minulých.
V neděli 15.12. patřil kostel Základní umělecké škole Karla
Malicha Holice, která si připravila se svým orchestrem a smíšeným
pěveckým sborem Malichorem koncert Česká mše vánoční „Hej,
Mistře“ od venkovského učitele a skladatele Jakuba Jana Ryby. Byla to
vskutku krásná podívaná, která v tento čas opět rozehřála naše srdce a
nakonec jsme si všichni společně zapěli píseň „Narodil se Kristus Pán“.
V neděli 22.12. v 16.00 nás ještě čeká poslední z koncertů, který
si pečlivě připravuje naše Základní škola.
OÚ

Ze školy
„Čas radosti, veselosti světu nastal nyní ………“ a jak prožíváme adventní dobu
u nás?
Tuto dobu očekávání a těšení jsme zahájili vánočním jarmarkem, na který jsme
se museli pečlivě připravit. Ve škole se vyráběly vánoční dekorace, které si
návštěvníci mohli za symbolickou cenu zakoupit.
Součástí bylo i příjemné posezení s čajem a svařeným vínem. O pohoštění se
letos postarali rodiče. Napekli skvělé bábovky, záviny, buchty, perníky a slané
pečivo, za což jim z celého srdce děkujeme. Velice nás potěšilo, že jste si udělali
čas a přišli posedět a odpočinout si v předvánočním shonu.
Letos budou děti obdarovány netradičně. Celá škola jede na tajný vánoční
výlet….. kam jsme vlastně jeli a jak jsme se tam měli, se dozvíte v příštím čísle
Občasníku.
Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a srdečně Vás všechny zveme 22. 12. od
16 hodin na adventní koncert do hornoředického kostela.

Žáci a zaměstnanci ZŠ Horní Ředice

Z ČINNOSTI SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
DĚTI:
➢ 5. 10. se konal branný závod v Sezemicích, kde i přes nepřízeň
počasí se nám celkem dařilo. Mladší žáci „A“ si odvezli 8. místo,
mladší žáci „B“ 11. místo, starší žáci „A“ 4. místo, starší žáci „B“
18. místo a starší „MIX“ 23. místo.
➢ 13. 10. se konal v Horních Ředicích závod ZPV- závod požárnické
všestrannosti, které pořádalo OSH Pardubice za naší spolupráce.
Trenéři naplánovali dvě trasy, takže současně vybíhala kategorie
mladších i starších. Mladší žáci „A“ se umístili na 6. místě, mladší
žáci „B“ na 21. místě, starší žáci „A“ na místě 20. a starší žáci
„B“ na 9. místě.
Ze strany OSH Pardubice i z naší strany byla veliká spokojenost s
organizací, za což děkujeme trenérům a hlavně rodičům při
zajištění chodu občerstvení.
➢ Od listopadu se pravidelně chodíme saunovat do Saunového
ráje v Holicích.
➢ Na kroužku bylo dětmi a trenéry vytvořeno 120 ks novoročních
přání.
➢ Poctivě nacvičujeme vystoupení na hasičský ples, který se bude
konat 18. 1. 2020 v hostinci U Červinků. Všichni jste srdečně
zváni.
➢ 15. 12. jsme se vydali na bowling do Pardubic, kde na nás čekala
i nadílka od Ježíška a tím jsme kroužek pro letošní rok ukončili
Co Nás čeká:
➢ 25. 12. výšlap na kopec Hořánek
➢ 18. 1. 2020 hasičský ples
➢ 1. 2. plnění odznaku odbornosti

DOSPĚLÍ:
➢ 1. 11. proběhlo námětové cvičení - doprava vody ve večerních
hodinách při osvětlení.
➢ 8. 12. proběhl přechod techniky na zimní provoz.
➢ 4. 12. se uskutečnila výroční valná hromada našeho SDH.
Za SDH Horní Ředice
Martina Brandýská

TJ Sokol Horní Ředice
Rok 2019 je pomalu za námi…jestli byl úspěšný či nikoliv si každý z nás
v tento čas uvědomuje více než kdy jindy a do nového roku si všichni vždy
přejeme hlavně být zdraví, vidět se více se svými blízkými, cestovat, mít
více času na sebe, dělat věci jinak, udělat malé či velké životní změny…
I naše jednota prochází svojí důležitou životní etapou. Je tomu 100 let, kdy
byla zapsána první zmínka o její existenci a může se pyšnit svojí aktivitou.
Náš cvičební rozvrh je bohatý, cvičitelé zkušení a připravení vám rozdávat
pohyb téměř každý den pro malé i velké, mladé i ty starší.
Letos jsme pro vás připravili Sokolský ples, masopustní průvod (spolu
s ostatními spolky), Ředický atleťák, Nerf bitvy v tělocvičně, seminář
hormonální jógy, seminář parkouru pro děti a mládež, hodinku na
skákacích botách, s dětmi jsme jezdili na atletické závody, podařilo se nám
zahájit hodiny florbalu pro děti a ženy, účastnili jsme se Dnů Holicka…a
tím výčet nekončí.
V příštím roce pro vás chystáme kurz sebeobrany pro děti a ženy, jógu
s Michalem Rauerem, Ředického borce nebo například Sportovní
odpoledne pro celou rodinu. Takže těšit se máte určitě na co. :-)

Přejeme vám všem zdravého ducha,
pevné zdraví a mnoho příjemně
prožitých dní v roce 2020.
Zuzana Bolehovská

PF 2020

Milí přátelé,
Vánoce roku 2019 jsou pro Církev československou husitskou
mimořádné, neboť slaví 100. výročí svého zrodu vzešlého z hnutí
katolického modernismu. Na Štědrý den roku 1919 byla půlnoční
bohoslužba sloužena v českém jazyce a nikoli v předepsané latině.
Příznivý ohlas vyústil v založení Církve československé 8. ledna roku
1920. Sto let trvání církve není nijak zvlášť dlouhá historie v trvání
křesťanství, ale přece po tu dobu v ní několik generací poznávalo Boží
slovo a žilo v křesťanském společenství. A tak si můžeme jen přát, aby i
nadále byla Církev československá husitská součástí české společnosti a
podílela se na její podobě v duchu evangelia, aby byla místem setkání
s Kristem ve všech jeho podobách.
Toto výročí společně oslavíme při bohoslužbách CČSH v neděli 12.
ledna ve 14 hodin v modlitebně v Holicích (ul. Puškinova 719) . Všichni
členové a sympatizanti církve jsou srdečně zváni.
Televizní přenos bohoslužby k 100. Výročí Církve československé
husitské můžete sledovat na ČT 11. ledna ve 14 hodin z chrámu sv.
Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.
V novém roce L.P. 2020 přeji vše dobré, laskavé vztahy s blízkými,
nadhled a pokoj, které přicházejí v Boží blízkosti.
Tereza Š. Koselová
farářka

P.S. Přednášky o biblických tématech stále pokračují, i v novém roce
jste zváni na Obecní úřad 13.1. a 27.1. vždy v 18 hodin.

Zdravíme příznivce ředické kopané,
Tak nám nějak ta podzimní část sezóny 2019/2020 utekla, že můžeme začít
bilancovat. Vlajková loď Ředického fotbalu poprvé v dějinách hrála Krajský
přebor, U9 a U11 soutěže mládeže, „B“ tým pralesní ligu a stará garda 4
turnaje.
HORNÍ ŘEDICE „A“ (12. místo, 16 bodů, skóre 21:33) Nováček, který
loni postoupil ze druhé příčky 1.A třídy s 53 body, se zatím zuby nehty drží
od sestupových vod. V sezoně dokázal pětkrát vyhrát, když během
podzimu nastřílel 21 branek. Nejlepším střelcem týmu je se šesti brankami
Pavel Dědič.

Stanislav Šedivka, hlavní trenér: „Postavení všech čtyř mužstev,
které postoupily z I. A třídy ukazuje, jak velký je rozdíl mezi oběma
soutěžemi. My jsme před sezonou přivítali v kádru pět nových
hráčů, z nichž někteří nikdy přebor nehráli. A to se týká i kluků,
kteří jsou v Ředicích již delší dobu.Na soutěž si stále zvykáme a
musíme se s tím vypořádat. Samozřejmě proti nám stály zkušené
týmy, které přebor hrají už několik sezon. Získali jsme šestnáct
bodů, z toho patnáct doma. Nevím, jestli je to dost nebo málo, to
ukáže až jaro. Vím ale, že jsme měli vyhrát první domácí utkání
s Českou Třebovou, kdy jsme měli jasnou převahu a vytvořili si šest
gólovek. A také zápas v Chocni, přes vedení 2:0 jsme prohráli na
penalty. Dobré zápasy jsme odehráli zejména doma. Ty s Českou a
Moravskou Třebovou, Heřmanovým Městcem a Chrudimí měly
vysokou úroveň. Venku jsme odmakali derby v Holicích. Celkově,
v historicky první sezoně Ředic v krajském přeboru, ale jsme
spokojeni. V zimní přestávce se pokusíme doplnit kádr hráči, kteří
budou bojovat a mít hlavně morální kvalitu.“
HORNÍ ŘEDICE „B“ : Mužstvo skončilo po podzimu na pěkném druhém
místě s 28 body se skóre 41:24 za 9 výher, 1 remízu a 3 prohry .Nejvíce
konto soupeře zaměstnal Šolta Petr s 13 góĺy a Dostál Jakub se 7 přesnými
trefami. Celkově vládne spokojenost jak s účastí na zápasech, tak
s tréninkovou morálkou, i když se vždy najde co zlepšovat. Zážitek byl pro
hráče jistě zápas s Holicemi „B“ před kulisou 515 diváků.

Ti nejmenší žáčci U9 byli spojeni před sezónou s družstvem Chvojence,
kdy v deseti utkáních získali pouze bod a skončili poslední se skóre 37:91.
Střelcem týmu se stal Moravec Jan s 16 góly. Pokud nebudou ztrácet víru,
odhodlání a radost ze hry, jistě se výsledky dostaví. U malých žáčků je
potřeba říci, aby ty naše malé borce nepřestával ten fotbal bavit a aby
měli chuť se nadále zlepšovat.
Druhé žákovské mužstvo U11, už za sebou mají více zápasů v předchozích
kategorii a tak za 9 zápasů získali 6 bodů za dvě výhry a sedm porážek se
skóre 27:71. Některé zápasy byly z jejich strany dobré a jiné zase nevyšli
podle představ, ale věřme, že na jaře s chutí a pílí se to zlepší.. nejlepší
střelec je Rychtera Adam se 7 přesnými zásahy
Děkujeme všem kteří podporují Ředický fotbal, trenérům mužstev a
rodičům za trpělivost a všem kteří pomáhají.

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým, příjemné
prožití vánočních svátků a v novém roce 2020
pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
Pro veškeré informace a aktuality prosím sledujte:
https://www.facebook.com/fkhorniredice/
http://www.horniredice.estranky.cz

Vzkaz od Mikuláše a Anděla
Milí rodiče,
hříchy a nedostatky vašich dětí jsme se i letos pokusili napravit v náš
tradiční čas 5. prosince, vašim dětem jsme se snažili domluvit, a tak
doufáme, že si uvědomily (a víme, že to nebude na dlouho…), že se
pokojíčky sami neuklidí, že okousané nehty prostě opravdu pěkné
nejsou (možná snad u čerta), že by se sprostě mluvit nemělo a už
vůbec by se nemělo po rodičích prskat, plivat nebo snad jim
odmlouvat, lhát a nafukovat se.
Zjistili jsme, že se z dětí stávají zřejmě pejskové, protože převážná
většina z vašich dětí začíná na vás, milí rodiče, štěkat!!! A začíná to být
opravdu alarmující. Bohužel s tímto prohřeškem nejsme za jediný den
schopni udělat mnoho a do pytle se nám všechny tyto děti (pejskové?)
nevejdou. Je to tedy i na vás, milí rodičové. Mějte pevnou vůli,
statečné srdce a pořiďte si prostě vodítko. Na našeho čerta to funguje
Není to jednoduché, ale věřte…. za rok přijdeme zase a dáme
všechny děti opět do latě.
Mikuláš a Anděl (Čert je rozzlobený)

Již dvanáctý ročník Dne pro dětskou knihu
s oblíbeným turnajem v ČLOVĚČE,
NEZLOB SE
uspořádala knihovna s podporou kulturní
komise 24.listopadu 2019
Od 9 hodin hlaholil obecní úřad dětským
smíchem. Letos se přihlásilo do turnaje 35
dětí.
Trošku nás to zaskočilo, ale nakonec jsme
myslím vše zvládli.
Navštívil nás také pan Valach, ředický spisovatel dětských knih. Při tak
velkém počtu účastníků nebyl bohužel prostor pro popovídání si s
dětmi, což nás mrzelo.
Pan Valach přinesl několik svých nově vydaných knížek, které věnoval
do turnaje. Na závěr předal dort pro vítěze a přislíbil besedu v roce
2020. Děkujeme za knížky a budeme se těšit.
Kdo právě nehrál „člověče“, mohl si vyrobit ve vánoční dílně andělíčka
nebo jinou ozdobu na stromeček. A kdo nechtěl ani hrát, ani vyrábět,
mohl ochutnávat vánočku s domácí marmeládou, bylo i vánoční cukroví
a dobrý ovocný čaj.
Poděkování patří všem, kteří přišli ve svém volném čase pomoct, vařili
čaje, vedli vánoční dílnu...
A nakonec se asi ptáte, kdo vyhrál letošní turnaj?
Přece každý, kdo opustil televizi nebo počítač a přišel strávit příjemné
nedělní dopoledne.
MP

Rodinné centrum tudyZnudy děkuje svým
dobrovolníkům.
Představte si, že v roce 2019 se našich akcí účastnilo přes 180
lidí. Každý pořádaný pobyt byl naplněn různorodými
aktivitami: hrami, turistickými výpravami, sportovními
aktivitami, při kterých účastníci získávali nové dovednosti, zkušenosti,
vědomosti. A především upevňovali sociální vazby.
Bez obětavosti větší skupiny dobrovolníků, ochotných věnovat svůj volný čas
dětem, bychom absolutně nebyli schopni toto vše zajistit.
Kalendář celého roku 2019 byl plný. Jako první v březnu proběhla víkendovka
v Orlických horách, kde se děti mohly rozloučit se zimou a lyžováním. V
připravených kostýmech si naposledy sjely Kačenčinu
sjezdovku. Nelyžaři si slunečného počasí a krás hor užili během vycházky. Na
chalupě v době odpočinku jsme hráli deskové hry a všechny děti se zapojily
do přípravy jídla a mytí nádobí.
Rodiče s dětmi i děti bez rodičů se v
květnu sjeli do Uhelné Příbrami na
základně Slunečnice. První
podvečer se odehrával ve znamení
šifrování. Morseovka, čokoláda ... a
luštění tajných zpráv dalo kdekomu
pořádně zabrat. Všechna tajemství
okolo Doubravy byla nakonec
odtajněna. Před večerkou jsme si u kytar a ukulele zazpívali. Sobotní výšlap
nás provedl malebným údolím řeky Doubravky. Na poutníky rozdělených do
týmů čekala cestou řada úkolů a na konci několik stanovišť. Vyzkoušeli jsme
si střelbu z luku, překonali vysuté mosty, krotili koně a otestovali svou
zručnost v slalomu. Po návratu na základnu jednotlivé týmy splnily úkol uvařit
si oběd v kotlíku. Krásné předletní počasí nám umožnilo
až do pozdějších večerních hodin trávit čas venku sportováním a noční hrou.
V neděli procházka, minigolf, oběd a jelo se domů.
Během našeho pětidenního putovního tábora všichni účastníci urazili více jak
60 km. Startovali jsme v pondělí 15.7. v obci Liběchov a končili 19.7. v Bělé
pod Bezdězem. Doprovodné vozidlo vezlo dětem
veškeré vybavení. Každou noc jsme spali pod širákem. Snídaně a večeře jsme
si připravovali sami, oběd byl vždy zajištěn v restauracích. Naše cesta nás
provedla skalním městem, zříceninou hradu Starý
Bernštejn, vykoupali jsme se v Máchově jezeře, nejzdatnější si nenechali ujít
výstup na Bezděz. Během puťáku jsme hledali bránu do středu Země, což byl
klíč k letnímu stanovému táboru.
Čtrnáctidenní Cesta do středu Země probíhala v Mělčanech u Dobrušky. Při

plnění táborové hry jsme sledovali stopy Arneho Saknussena. Co jsme
všechno zažili? Koupání v krytém bazénu v Dobrušce, jízdu na koních, lanové
překážky, houpačku v
korunách stromů. Pokořili jsme
Teplické skály. A samozřejmě
vše co k pořádnému táboru
patří: např. vaření v kotlíkách,
noční hry, zpívání u
táborového ohně. Celá
táborová hra byla zakončena
ve Svratouchu víkendovým
pobytem. Hráli jsme stolní hry,
putovali po okolí až k prameni
Chrudimky. Velkým dobrodružstvím bylo hledání svačiny, kterou si před tím
týmy vzájemně schovaly. Jedinou nápovědou jim byly azimuty a pomůckou
buzola. Protože se všichni zapojili, proběhl celý víkend v naprosté pohodě.
Poslední pořádanou akcí Centra byl víkendový pobyt pro dětmi s rodiči i bez
rodičů v Táborovém školícím centru Obůrka, nedaleko Blanska. Moravský
kras inspiroval celý program. Tajemnou hrou děti i rodiče
poznali historii názvu propasti Macocha. Sobotní celodenní výšlap
směřoval k „Domu přírody Moravského krasu“, kde jsme měli připravenou 3D
projekci, prošli prostory s interaktivními
panely, jejichž prostřednictvím jsme se seznámili s touto lokalitou včetně její
historie. Někteří poté zamířili k propasti Macocha, ostatní si prohlédli skaliska
v okolí Punkvy. Odpoledne nám zpříjemnily dílničky: pečení perníčků, výroba
patchworkových vánočních ozdob, papírových andílků. Velkým zážitkem byla
výroba domácích korbáčků. Nedělní dopoledne proběhlo v přírodě při
orientaci v terénu s buzolou a míčových hrách.
Proto všem, kteří se rozhodli podporovat Rodinné centrum tudyZnudy a
pomáhat nám, patří velký dík.
Při přípravě akcí na rok 2020 se už teď těšíme na spokojený úsměv všech.
Připravované AKCE na rok 2020:
Víkendový pobyt na horách pro děti: březen – duben
Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi i samotné děti: červen
Letní putovní tábor: Mýtická zvířata na Broumovsku
13.-.17.7.2020 – Broumovsko
Letní stanový tábor: Letní stanová škola čar a kouzel v Bodavicích
15.-.29.8.2020 – Komáří paseka (Česká Kanada)
Na podzim dva víkendové pobyty.
Přihlášky na: https://www.rodinne-centrum-tudyznudy.cz

SILVESTR 2020 U OBECNÍHO DOMU
22:30 ZAHÁJENÍ - HORKÝ PUNČ
23:00 PRŮVOD

- symbolické předání vlády
Novému roku

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

VOLNÁ ZÁBAVA

TJ Sokol Horní Ředice vás
srdečně zve

Vánoční zdobení
stromečku pro zvířátka

23.12.2019
Sraz u obecního domu
ve 13:30
Půjdeme procházkou kolem rybníka a najdeme společně místo pro
dobroty pro lesní zvířátka.
Sebou si vezměte malou svačinku, něco pro zvířátka a dobrou náladu.
DOPROVOD RODIČŮ NENÍ NUTNÝ

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

214

Jiřina Blumelová

290

Richard Molnár

371

Přistěhovali se:
Renata Nováková

7

Lubomír Novák

7

Opustili nás:

Jindřiška Bártová

187

K 16. prosinci 2019 žije v naší obci 1034 obyvatelé.

