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 Vážení spoluobčané, 
 

díky pravidelnému střídání čtyř ročních období prožíváme nyní možná 

to nejhezčí. 

Každým dnem sílící jarní sluneční paprsky svým blahodárným 

působením napomáhají změnám, které mnohdy nestačíme ani vnímat. 

Doposud převažující šeď nahrazuje zelená v různých odstínech, čilý 

ruch můžeme sledovat nejen na polích, zahrádkách, při úklidu okolí 

domů, ale také na dětských hřištích a sportovištích. 

Výstavbou nového víceúčelového areálu s polypropylenovým 

povrchem u fotbalového hřiště se v krátké době rozšíří nabídka dalších 

sportovních aktivit pro naši veřejnost, která tak jako v případě 

antukových kurtů a hřiště u školy bude moci pro vstup využít levných a 

výhodných sezónních permanentek. Jejich cena se ani tentokrát nemění, 

jedinou povinností je nezapomenout a permanentku si předem 

zakoupit na obecním úřadu. 

     Zapomenout v letošním roce bychom neměli ani na dvě historické 

události významně zapsané v českých dějinách. První se týká 70. výročí 

od ukončení 2. světové války, druhá připomíná minulost staršího data a 

to 600 let od upálení Mistra Jana Husa. 

Vzpomínkové akce se chystají nejen v Praze, ale i na mnoha místech 

Čech a Moravy a ani v Horních Ředicích bychom je neměli přejít bez 

povšimnutí. 

Na závěr se vrátím do dnešní reality, kdy venkovní teplota dosahuje 

téměř letních hodnot a s probouzející přírodou jsme ve velmi přátelské 

symbióze. Kéž by se nám toto promítlo i do každodenních vztahů 

mezilidských, sousedských, ale také vztahů a vzájemného pochopení 

mezi obcí a občanem. 

S přáním krásného jara a 

veselých velikonočních 

svátků 

   

      ing. Jiří Kosel 
 

 

 

 

 



 

USNESENÍ 

z 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Ředice dne 18.12.2014 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
 

        a)  návrh a úpravy rozpočtu 4 - 2014. 

        b)  návrh rozpočtu obce na rok 2015. 

        c)  rozpočtový výhled obce do roku 2017. 

        d)  příspěvek na úhradu provozních nákladů ZŠ na rok 2015 ve výši 

            400 000,- Kč.  

        e)  nájemní smlouvy v prostorách obecního domu pro rok 2015. 

        f)  smlouvu o nájmu částí pozemků p.č. 1509/22 a 1509/203 

             ležících pod objektem rychlého občerstvení.  

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

            USNESENÍ 

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Ředice dne 19.03.2015 

 

Zastupitelstvo obce projednalo: 
 

        a)  probíhající a připravované investiční a neinvestiční akce v roce 2015. 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
 

        a)  závěrečný účet a  účetní závěrku obce za rok 2014. 

        b)  zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014. 

        c)  návrh úpravy rozpočtu 5/2014.  

        d)  účetní závěrku příspěvkové organizace (Základní škola Horní Ředice) 

             za rok 2014. 

        e)  smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí Horní Ředice a O2 Czech 

             Republic a.s. 

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

USNESENÍ 

ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 11.02.2015 

 

Rada obce se seznámila: 

 
a)  s výsledkem kontroly hospodaření  za rok 2014 provedenou pracovnicemi 

     KrÚ v Pardubicích. 



b)  se stavem prací souvisejících s připojením vysokorychlostního internetu na 

      kostel (investor O2 Czech Republic) - dodavatelská firma Michlovský -  

      Stavební s.r.o. 

c)  s terénním šetřením zaměřeným na připravované kácení topolů na hrázi  

     Ředického rybníka (celkem se jedná o 45 přestárlých stromů).  

 

Rada obce projednala: 

 
a)  zahájení územního řízení pro stavbu „Bývalý zemědělský areál - vznik  

     autoservisu“ 

b)  potřebu změny územního plánu obce Horní Ředice. 

c)  podanou žádost o dotaci pro druhé kolo projektu „Rozvoj výukových  

     kapacit základních škol“. 

d)  možná řešení likvidace biologického odpadu (kontejnery, kompostéry). 

 

Rada obce schválila: 

 
a)  příspěvek pro Českou abilympijskou asociaci. 

b) harmonogram prací přestavby bývalé čerpací stanice. 

c) uzavření smlouvy s Ing. Píšou na metodické řešení provozu sběrného dvoru. 

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

USNESENÍ 

ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 11.3.2015 

 

Rada obce se seznámila: 

a)  s probíhajícím úpravami bývalé čerpací stanice. 

b)  s přípravou realizace poldru na Hlubokém potoce, probíhají jednání 

      s vlastníky pozemku ohledně souhlasu s dočasnou zátopou. 

c)  se záměrem Krajského úřadu v Pardubicích -  odboru dopravy zahájit 

      v letošním roce opravu mostu 3051- II (u Marčíkových a Šedivých) a 

      provést  rekonstrukci 1,7 km dlouhého úseku silnice III-29817. 

 
Rada obce projednala: 

 
a)  žádosti podané ÚP v Pardubicích ohledně VPP. 

b)  umístění mobilních toalet (u hřbitova a hřiště u školy). 

c)  stav a výhled počtu přijímaných dětí do hornoředické ZŠ. 

d)  setkání s potencionální partnerskou obcí Bošáca. Návštěva našich  

      zástupců  se má uskutečnit ve Slovenské republice dne 19.4.2015. 



 

Rada obce schválila: 

 
a)   návrh úpravy rozpočtu 1-2015. 

b)  dohodu s velitelem SDH Horní Ředice - panem Lubošem Kvapilem. 

 

 

 

 

Úspěchy obce: 

Začátek letošního roku je i pro naši obec úspěšný. Získali jsme další 
ocenění… 1. místo v krajské  soutěži Zlatý Erb o nejlepší obecní webové 
stránky a postupujeme do celostátního kola. Dále pak bezkonkurenční 
1. místo v soutěži SBĚRAČ ROKU 2014, kterou pořádá firma Ekolamp, 
s.r.o.,  a jedná se o zpětný odběr osvětlovacích zařízení. 
 

 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE 

 

26.4.     - Vítání občánků 

30.4.     - Čarodějnice 

1.5.       - Cyklovýlet 

7.5.   - Uctění památky padlých 

10.5.     - Den matek 

16.5.      -  My rádi cvičíme 

      (v případě nepřízně počasí 17.5.) 

23.5.   - Branný závod aneb od tabletu k přírodě (pro žáky ZŠ) 

29.5.     - Den dětí 

9.6.     - Pasování čtenářů 

13. - 19.6. - Vzpomínková akce  - 600 let  

         od upálení Mistra Jana Husa 

 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vážení spoluobčané, 

rád bych Vás seznámil se zajímavou aktivitou, kterou obecní úřad v Horních 

Ředicích připravuje. Jedná se o navázání partnerství s některými evropskými 

obcemi.  Partnerská spolupráce měst a obcí je forma dlouhodobé 

mezinárodní spolupráce mezi samosprávami, spočívající v pravidelném 

setkávání zástupců obcí a jejich občanů. Tato spolupráce je většinou 

podložená oficiálním dokumentem nebo usnesením orgánů obce. 

 Naším hlavním záměrem je vzájemné setkávání občanů při různých 

událostech v obcích, vzájemné poznávání a sdílení jednotlivých kultur. Do 

programu bychom chtěli zapojit širokou veřejnost, spolkovou činnost a práci 

s dětmi. Budeme rádi, pokud si naše spolky najdou vhodné partnery v rámci 

partnerské obce a budou s nimi spolupracovat v oblasti svých zájmů. Stejným 

způsobem je možné do programu zapojit i základní školu a najít pro 

Hornoředické děti vhodného partnera. 

V současné době jsme ve stádiu hledání vhodné obce s podobnými 

charakteristikami té naší. Vzhledem k dopravním a jazykovým možnostem 

upřednostňujeme obce na Slovensku a v Polsku. V závěru loňského roku se 

nám podařilo navázat kontakt se slovenskou obcí Bošáca, se kterou 

připravujeme první setkání zástupců obcí. 

Obec Bošáca leží na úpatí Bílých Karpat severozápadně od Nového Města nad 

Váhom. Asi 8 km od obce se nachází státní hranice s Českou 

republikou. V obci žije přibližně 1300 obyvatel. Představy o partnerství obou 

obcí jsou velmi podobné. Prvořadým cílem je poznávání lidí a společné 

aktivity. Z hlavních spolků v Bošáce působí místní sportovní klub, který se 

soustřeďuje převážně na fotbal. Dále jsou zastoupeny dobrovolný hasičský 

sbor a divadelní soubor. V obci se nachází základní škola, která ráda možnost 

spolupráce uvítá. Velmi aktivním spolkem jsou i místní senioři, kteří rádi 

cestují, vzdělávají se a neustále mají společné aktivity. 

Doufáme, že se nám brzy podaří nalézt vhodnou obec a připravované aktivity 

se setkají s podporou veřejnosti naší obce. Budeme rádi, když se do programu 

zapojí co nejvíce lidí.  

        Jaroslav Lohniský 

                  místostarosta obce 

http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A9_Karpaty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_Mesto_nad_V%C3%A1hom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_Mesto_nad_V%C3%A1hom
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko


Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V 

HORNÍCH ŘEDICÍCH  

 Leden: 

 V měsíci leden 2015 se účastnilo 5 členů sboru školení na obnovu vedoucího  

     mládeže a 1 člen  sboru skládal zkoušky na vedoucího mládeže, toto školení se 

    uskutečnilo na Radosti v Horním Jelení. 

 V lednu se také uskutečnil tradiční ples, veškeré lístky byly prodány a také se 

     vybrala nemalá částka na léčbu onkologicky nemocné holčičky. Naši malí hasiči si 

     připravili malé zpestření v podobě tanečního vystoupení s ukázkou požárního 

     útoku. 

 

 

 

 

 

 

 

Únor: 

 V únoru se uskutečnila charitativní akce na podporu léčby nemocné Kačenky.  

     Akce byla pro rodiče s dětmi na téma volání zimy, kde nás navštívila i samotná  

     zimní královna. Odpoledne plné her se zimní tématikou pro dobrou věc. Výtěžek  

     byl na podporu onkologické léčby Kačenky Říhové z Velin, která je žákyní 6 třídy  

     ZŠ Komenského v Holicích a momentálně se léčí s leukémií. Celkem se vybralo  

     z akce Volání zimy 8 000,-Kč a jako dar dal sbor 2000,-Kč.  

 

  

  

 

 



 

 Celkovou částku předal velitel Luboš Kvapil společně se zástupcem velitele  

     Pavlem Slámou rodičům. Poděkování také patří paní Vondroušové, která nám 

     zapůjčila sál zadarmo. 

 Dále se členové sboru pomohli zabezpečit plynulí chod tradičního Masopustního 

     průvodu. 

 V tomto měsíci naši malí hasiči navštívili Saunový ráj v Holicích, kde pro ně byl  

     připraven pohádkový ceremoniál.  

 Děti si v únoru také vyzkoušely hasičské hrátky v Kostěnicích. Pro malé hasiče 

     byly připravené disciplíny jako skládání puzzle, přiřazování značek 

     k hasičským předmětům, rozdělování vybavení pro hasiče, policii, záchranku 

     a nakonec štafeta, která děti moc nadchla. Celkem se účastnilo 17 družstev.  

     Za SDH Horní Ředice jsme měli dvě družstva. První družstvo se umístilo na 4.  

     místě a druhé družstvo bylo na 11. místě. 

 

 

 Koncem února děti skládaly zkoušky odbornosti na strojníka v Ostřetíně. 

     Celkem se účastnilo 15 dětí a všechny získaly odznak odbornosti strojník junior. 

 Březen: 

 V měsíci březnu proběhne každoroční sběr železa.  

 Jako každý měsíc děti navštíví Saunový ráj v Holicích. 

 
           Za SDH Horní Ředice  

                 Veronika Řepková DiS. 



Masopust 2015 

V sedm ráno jsem si nasadila paruku, hodila na sebe sukni, druhou sukni, 

šátky, oblékla jsem pytel pšenice se slevou a doladila malého Harryho 

Pottera. Snídaně nebyla moc potřeba, tak jsem ji odbyla čajem a kusem 

klobásy. 

 Pak se z ložnice vyvalil pirát, kterého jsme později pojmenovali „Kapitán 

Morgan“. Hodili jsme do sebe malou slivovičku na zahřátí do začátku a vyrazili 

na dlouhou cestu po ulicích ředických. U Červinků už čekal průvod i 

s hudebním doprovodem a samozřejmě nechyběl ani povoz v čele s panem 

Červinkou. Celá výprava začala u domu Kotfaldových a tam jsme se náramně 

nasnídali….řízečky, jako každý rok. Vlastně jsem od té doby jen jedla a 

ochutnávala. 

Celou cestu s námi absolvovali naši japonští přátelé Pavel a Luboš a připravili 

si pro každého, kdo měl chvilku a zájem.. a odvahu,  speciální japonskou 

omlazující proceduru pro tělo a duši. Vyzkoušet jste si mohli, za malý 

poplatek i přenosné WC. Na starosti ho měla babka Lohňa… a účastnilo se 

mnoho dalších zajímavých masek., které opravdu stály za to. 

Moc jste nás všichni potěšili vaší pohostinností a chutí naši tradici podpořit. 

Děkujeme za finanční dary. Díky vám a naší dlouhé pouti jsme vybrali 17500,-. 

Tyto peníze budou použity na obnovení nářadí a cvičebních pomůcek pro děti 

a dospělé a na podporu tělovýchovné jednoty, aby nám všem dál fungovala 

v plné síle. 

         Zuzana Bolehovská 

 

 

 

 

 



Žofín na dědině 
Ano, i tak si s trochou nadsázky mohl připadat každý, kdo se 10. ledna rozhodl 

strávit večer ve víru tance v hostinci U Červinků na Sokolském plese, který se 

pomalu začíná stávat v Horních Ředicích tradicí. 
Hlavní organizátorky se snažily o vytvoření příjemné atmosféry a komfortu. 

Což v praxi znamená, že díky místenkovému lístku nemusíte hodinu před 

oficiálním zahájením obsazovat židle kabáty, oceníte milé, osobní přivítání pí. 

Bolehovskou,  předsedkyní TJ Sokol, která všem přítomným dámám i pánům 

předala pozornost v podobně lahve piva Mordýř a miniklobásek. Na první 

pohled vás při vstupu do sálu uchvátí ozdobené stoly šifonovými pásy, hořící 

svíčky v dekorativních svícnech a připravené chutné občerstvení jak slaného, 

tak sladkého charakteru. 
K tanci a poslechu výborně hrála skvěle ozvučená skupina Tiger Swing z Ústí 

nad Orlicí, složená převážně z profesionálních muzikantů. Žánrová pestrost 

písní zaručovala, že si toho večera přišel na své úplně každý. Slabším článkem 

kapely byla „vypůjčená“ rusovlasá zpěvačka, která, ač přes krásný témbr 

hlasu ve středních polohách, neměla potřebný rozsah v některých 

interpretovaných písních. 

Zpestřením večera bylo vystoupení dívek z pardubického studia Intimate Pool 

Dance, které předvedly fyzicky náročný akrobatický tanec u tyče, za což byly 

odměněny obdivným potleskem. 
Tombola s hodnotnými cenami (zejména těmi hlavními) pak potěšila ty, při 

kterých stála štěstěna při výběru losů. My ostatní jsme ale příliš nesmutnili, 

neboť jsme se pobavili nad vtipy z nevýherních losů.  
Tančilo se, zpívalo se, smálo se, bavilo se, jedlo se, pilo se (díky ochotné 

obsluze zaměstnanců hostince U Červinků) až do druhé hodiny ranní, kdy se 

osazenstvo pomalu začalo rozcházet do svých domovů.  
Děkujeme TJ Sokol Horní Ředice za hezký večer a budeme se s velkou 

zvědavostí těšit, co pro nás připraví příští rok, neboť mám pocit, že laťka byla 

nastavena letos zase o nějaký ten centimetr výš.  

       Tereza Vostřelová 

 



Komise pro životní prostředí informuje 

V měsíci únoru bylo zahájeno kácení stromů na hrázi Ředického 

rybníka. Jedná se o 43 přestárlých topolů. Převážná část stromů je ve 

špatném zdravotním stavu. Stávající vzrostlé topoly jsou nebezpečné 

zejména při nepříznivých povětrnostních podmínkách jak pro pohyb 

v jejich blízkosti,  tak pro vlastní stabilitu hráze. Kácení provádí ve 

vlastní režii společnost vlastnící Ředický rybník. Po vykácení topolů 

budou ve stejném počtu provedeny náhradní výsadby stromů. 

V předjarním období provedla odborná firma zdravotní řez stromořadí 

lip podél Ředického potoka směrem na Holice. Dále byly pokáceny 4 

lípy rostoucích podél hřbitovní zdi. Stromy byly dle odborného 

vyjádření ve špatném zdravotním stavu, po provedené redukci se 

vytvořily hlavy s uzavřenou hnilobou a hrozilo vylamování větví. Tyto 

lípy byly vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebezpečné. 

 Jejich odstraněním se zlepší podmínky pro růst stromořadí lip, které 

bylo vysázeno podél druhé strany cesty lemující hřbitovní zeď. 



Pozemkový úřad Pardubice pokračuje v rámci realizace pozemkových 

úprav v přípravě protipovodňových opatření. Jedná se o dva suché 

poldry v lokalitách na Podhrázi a na Hlubokém potoce. Pro poldr na 

Podhrázi již bylo vydáno stavební povolení a opaření je připraveno 

k realizaci. Pro poldr na Hlubokém potoce probíhají jednání s vlastníky 

pozemků luk, které jsou situovány v navržené občasné zátopě při 

povodni. V současné době zbývá projednat řešení a získat souhlasy 

několika posledních vlastníků. Proto i touto formou prosíme o jejich 

spolupráci s pozemkovým úřadem. Navržené řešení výrazně přispěje ke 

zlepšení protipovodňové ochrany v zastavěné části obce od soutoku 

Ředického a Hlubokého potoka směrem na Dolní Ředice. 

               Jarda Lohniský 

Karneval 

Kulturní komise, opět po roce, uspořádala v sále hostince „U Červinků“ 

dětský karneval. Tradice, která trvá již po několik desetiletí je 

v současnosti umocněna skutkem, že pro děti je kulturní komise schopná 

zajistit program tvz.z vlastních zdrojů. 

Letos byl zvolen ráz námořnický, který přivedl do sálu děti jako kapitány, 

kormidelníky i prosté plavčíky parníků a plachetnic. V bohatém programu 

se tančilo, zpívalo, po moři se pouštěly vlastnoručně vyrobené lodičky 

z papíru. 

Dětskou pozornost upoutaly i zábavné soutěže. Jako správní námořníci, 

kteří se plaví po světových oceánech i mořích, navštěvují cizí země, musí 

umět mluvit anglicky. Snad proto proběhla hravou formou lekce 

angličtiny. 

Vyvrcholením odpoledne byla bezesporu bohatá tombola, v níž děti 

vyhrávaly různé ceny. Dle ohlasů se domníváme, že akce se líbila a děti i 

rodiče se těší na příští. 

Dík patří všem sponzorům a také pořadatelům zajišťujícím program v čele 

se Zuzkou Kvapilovou. 

                        za kulturní komisi 

                -ant. 



Ze školy 

Hned na začátku roku u nás ve škole proběhl hudební program 

s názvem „Vítej na palubě – Objev svůj rytmus“. Moc se nám líbil, děti 

se do programu aktivně zapojily. 

Další akcí byl zápis do 1. ročníku na příští školní rok – přišlo 

rekordních 25 dětí a naše škola je kapacitně plně naplněna. Ve škole je 

přivítaly nejen paní učitelky, ale i některá děvčata z páté třídy – ta je 

v naší škole také provedla. 

Ve stejném týdnu jako zápis děti čekalo ještě vysvědčení a 

jednodenní pololetní prázdniny.  

Začátkem února jsme všichni absolvovali preventivní program 

společně s pracovnicemi pedagogicko-psychologické poradny z Ústí na 

Orlicí. Děti se mimo jiné učily, jak se chovat v kolektivu, jak vůči 

neznámým lidem. 

V březnu jsme v Kulturním domě v Holicích shlédli program 

„Kouzelná planeta“. Měli jsme možnost se pomocí promítání fotografií 

přenést na africký kontinent, např. i mezi gorily. 

Na příští týden – 1. dubna 2015 plánujeme sběr papíru. Sbírat 

budeme opět noviny, časopisy i karton ve sběrném dvoře u kostela 

v době mezi 15 a 17 hod. Děkujeme předem všem, kteří nám i trochou 

přispějí. 

         M. Kaplanová 

 
 

 

                                                                                                 



Něco dobrého z BABINCE….. 

Jahelník 

Jáhly už zase frčí!  S tímhle osvědčeným receptem jim rychle 

přijdete na chuť. 

 200g jáhel 

 sůl 

 4 vejce, bílky a žloutky zvlášť 

 100g cukru 

 ½ lžičky mleté skořice 

 100g rozinek 

 100g vlašských ořechů 

 200g sušených švestek (předem namočit) nebo jiné ovoce 

 citronová kůra 

Jáhly nasypat do cedníku a několikrát spařit vroucí vodou, díky 

tomu nebudou hořké. Dát vařit do vroucí vody (1:2), sebrat pěnu, 

nechat vařit 10 min. + 20 min. nechat dojít. Všechny suroviny 

smíchat + přidat sníh z bílků. Rozepřít na pečící papír na plech. Péct 

při teplotě 160 - 180 stupňů cca 1 hodinu. 

DOBROU CHUŤ !!! 

… a nezapomeňte: 

-  zdravá výživa = zdravý rozum 

-  nenech se vykáznit (módními trendy, časopisy, 

   sousedkou,…) 

-  zůstaň v pohodě a používej selský rozum 

-  neubližuj si jídlem. 

 



Fotbalový klub Horní Ředice 
(shrnutí zimního období) 

 
 Od úspěšného zakončení podzimní části jsme se prvně sešli na 
výroční schůzi v hostinci U Červinků. Závěr schůze byl věnován volné zábavě, 
která byla doprovázena živou hudbou. Zapojili se jak fotbaloví příslušníci, tak i 
fanoušci a důstojně jsme se odrazili do nové sezony. 
  
 Dne 20.1. byla zahájena všemi oblíbená zimní příprava. Mimo úmorné 
fyzické cvičení, jsme odehráli přátelské utkání s mužstvy Přelouč 3:2, Staré 
Hradiště 0:2, Načešice 2:1(všichni A. třída), Sezemice 5:2(B.třída), Mnětice 4:1 
a Chvojenec 1:2. Nejlepším střelcem přípravy se stal P. Dědič.  
  
 Jako každý rok, tak i letos jsme pořádali Sportovní ples. K tanci a 
poslechu zahrála skupina Kapky. Cen do tomboly, bylo tolik, že jsme ani 
nevěděli kam s nimi. Tím bychom rádi poděkovali všem, kteří přispěli. Ples se 
obešel bez šarvátek a dle odezvy jsme ho vyhodnotili za velmi úspěšný. 
  
 Do nové sezony vstupujeme v neděli 22.3. v 10:15 na hřišti Bohdanče. 
A první domácí utkání se odehraje v sobotu 28.3. v 15:00, kde se samozřejmě 
budeme těšit na úžasnou podporu domácích fandů.  
Náš cíl je prostý, „urvat“ co nejvíce bodů a poprat se o první místo v okresním 
přeboru. 
 „B“ tým se pravidelně schází každý čtvrtek. První utkání odehraje 
v Mněticích 5.4. v 16:30. A první domácí utkání 11.4. v 16:30 s mužstvem 
Bukovka.  
Cílem určitě bude, získat více bodů než na podzim.   
  
 Závěrem bych Vás rád odkázal na naše internetové stránky, které zní:  
http://www.horniredice.estranky.cz  
zde naleznete soupisku, veškeré výsledky, rozpis utkání, hodnocení trenéra 
atd. Samozřejmě nám zde můžete klást dotazy, či zasílat připomínky.  
  
 Vážení přátelé Ředického fotbalu vězte: zima skončila, jaro začíná, 
tráva se zelená a nastal čas na pořádný fotbal!  
 

za FK Horní Ředice 
Jan Skoumal 

 

http://www.horniredice.estranky.cz/


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Poděkování občanům 

 Ráda bych touto cestou poděkovala a taky dala zpětnou vazbu všem 

našim občanům, kteří počátkem ledna otevírají dveře svých domů třem 

malým koledníkům, kteří, mnohdy i přes značnou nepřízeň počasí, přicházejí s 

písničkou, aby vybrali finanční podporu v rámci celostátně organizované 

sbírky Charity ČR. Velmi nás těší, že letošní výtěžek, právě navzdory větru a 

dešti, se stal rekordním za poslední roky. Tři skupiny koledníků dohromady 

vybraly částku 8 864 Kč. Výtěžek sbírky bývá využíván na pomoc lidem 

nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a 

dalším jinak sociálně potřebným a naprostá většina prostředků zůstává v 

regionu, kde byly vybrány. 

 Přestože si děti, které se s radostí na jeden den ozdobí žlutou 

korunkou a bílým pláštěm, už uvědomují význam tříkrálové „zábavy“, jsou 

to pořád ještě děti a tak si dychtivě užívají také rozdělování své „soukromé“ 

sbírky dobrot a jiných drobností, kterými je obdarováváte a za které Vám 

také patří náš dík. 

Pro doplnění zpětné vazby přehled vybraných částek v naší obci za poslední 

roky:   2013........5988 Kč              2014........5076 Kč              2015........8864 Kč. 

                                                                                                                     L. Melichová 



TENIS 

   Halová tenisová sezóna bude pomalu končit a i v tomto období 
řada příznivců se tenisu věnovala.Především děti od poloviny 
listopadu pravidelně dojížděly do haly v Pardubicích.Je to už několikátá 
sezóna ,kde děti mají možnost se zdokonalovat v tenise.Halu máme 
rezervovanou v sobotu a neděli vždy na hodinu a půl.V letošní sezóně se 
zúčastňovalo  až 16 dětí rozdělených dle výkonnosti do dvou skupin. 
Účast v obou skupinách byla dobrá a k rušení rezervace došlo minimálně. 
Určitě všem dětem příprava v zimním období pomáhá v zlepšování tenisové 
dovednosti i fyzické připravenosti.Pro tři děti,které projevily zájem byla 
vystavena registrace,aby se mohly zúčastňovat turnajů, které organizuje ČTS. 

 Kalendář tenisových turnajů Horní Ředice v roce 2015 

   6. – 7.6. IV.ročník   Tenisový turnaj jednotlivců nad 50 roků 
27.- 28.6. XXII.ročník Tenisový turnaj jednotlivců nad 35 roků 
15.-16.8. XV.ročník Mistrovství Ředic  jednotlivců 
29.-30.8. XX.ročník Tenisový turnaj – čtyřhry 
  5. – 6.9. IV.ročník Tenisový turnaj žen a dívek 
12.-13.9. X.ročník Tenisový turnaj dětí do 14 roků 
26.-27.9. X.ročník Závěrečný turnaj –Losované dvojice 

Všechny turnaje jsou pro max.počet 20 jednotlivců nebo dvojic. 

            

 

 

 

 

             Štefan 
                   Chyla 



Certifikované kurzy první pomoci 
 

Co děláme: 

• základní neodkladná resuscitace dospělích 
• základní neodkladná resuscitace dětí 

• úrazové stavy 
• školení na míru dle konkrétních požadavků 
 

Kdo jsme: 

• profesionální záchranáři 

• pracovníci urgentního příjmu Fakultní nemocnice 

• lektoři na vysokých školách 
 

Pro koho: 

• školení pro jednotlivce, rodiny, rodiče s dětmi 
• školení pro firmy a velké podniky 
• školení pro školy a školky 
 

Náš cíl: 

• Naučte se zachránit život svým rodičům, dětem, příbuzným, 
             ale i lidem na ulici. Nepotřebujete NIC JEN DVĚ RUCE. 
 

Profesionální vybavení, odborné znalosti, vstřícný přístup, 

CERTIFIKÁT o absolvovaném školení. 

 

"Není malých školení, každý lidský život za to stojí." 

 

Cena: 

• 450kč/os 

• nad 10 osob 350kč/os 

• Jde především o život – proto ceny nejsou fixní 

 

web: www.vyukaprvnipomoci.com  tel: 728551181 

email: vrany.michal@gmail.com,kailova.veronika@gmail.com 

 

 

http://www.vyukaprvnipomoci.com/
mailto:vrany.michal@gmail.com


TJ Sokol Horní Ředice vyhlašuje výtvarnou 

soutěž !!! 

Začínáme od 1. dubna 2015.  

 

Téma „MY RÁDI CVIČÍME“, je pro všechny děti bez 

rozdílu věku.  Můžete malovat, lepit, stříhat dle fantazie na 

velikost papíru A4. 

Hotové výtvory a díla můžete odevzdávat na Obecním úřadě 

v Horních Ředicích, vhodit přímo do schránky Obecního úřadu, 

zaslat poštou na TJ Sokol Horní Ředice, Horní Ředice 101, 53375. 

Uzavírka soutěže bude 15.5.2015. 

Letos Vás srdečně zveme na akademii „My rádi cvičíme“ již     

15. rok. A v rámci tohoto jubilea bychom rádi slavnostně otevřeli 

i nově vybudované Víceúčelové hřiště u rybníka. Tam Vás 

všechny přivítáme a soutěžní díla vystavíme. Hlasovat se bude 

přímo na místě. 

Na každém díle by mělo být z druhé strany uvedeno jméno, věk 

a adresa soutěžícího, jinak nebude moci být zařazeno do soutěže. 

 

Výherce získá dvouhodinový rodinný vstup do AQUA 

CENTRA PARDUBICE. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií. 

 

 

 

 

 
 



 S P O L E Č E N S K Á  
K R O N I K A 

 
Narodili se: 
 
Tatiana Šmejdová  31  
Klára Veselková  171 

  
Odstěhovali se: 
 
Marie Vlasáková 338 
Alena Vlasáková 338 
Kateřina Matlasová 169 
Pavel Švejda 285 
Petra Švejdová 285 
Pavel Švejda 285 
Lukáš Pokorný 285 

 
Opustili nás: 
 
Vlasta Straková    95 
Věra Helligová 164 
Jaroslav Hanousek  65 

  
Přistěhovali se: 
 
Pavlína Vodáková 366 
Felix Vodák                         366 
Maxim Vodák 366 
Alex Vodák 366 
Michal Vodák 366 
Klaudie Morávková  92 
Irena Czerwieňová 163 
Taťána Poláková 163 
Radka Polákavá 163 
Miroslav Polák 163 
Matyáš Polák 163 
Petra Poláková 163 
Radek Polák 163 
Tereza Poláková 163 



Nataly Janková 268 
Petr Hellige 164 
Martin Baňanka 285 
Kateřina Boubínová 285 
Ela Baňanková 285 
Bohdana Konvičná 274 
Damian Konvičný 274 

 
           VZPOMÍNKA NA  
      SILVESTR 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dětský karneval  
1.3.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K 26. březnu žijí v naší obci 1032 obyvatelé. 



 

Kurz první pomoci pro 
každého !!! 

 

Ve čtvrtek 9.4.2015 pro vás obec 

pořádá „Kurz první pomoci“  
v sále Obecního domu od 

  

18 hodin.  
 
 

Všeobecné zásady první pomoci (poskytování péče, 
resuscitace, známky smrti,...), poruchy vědomí 

(jak fungovat při epilepsii,  
cukrovce,...), krvácení (ošetření, druhy,...) 

 
Přednášet bude zkušená lektorka paní Miroslava 
Doleželová, která pracuje na fakultě Vojenského 

zdravotnictví, katedra Urgentní medicíny. 
Přednáší 9 let a 5 let je stážistkou na letecké 

záchrance.  
 

Přijďte se naučit nebo si zopakovat 
základy první pomoci !!! 

 
 
 
 
 
 

Délka trvání kurzu je max.3 hodiny. 
  

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ !!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

březen 2015 


