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Vážení spoluobčané,
náš informační zpravodaj začíná tímto vydáním druhou stovku zpráv a
různých sdělení týkajících se života obce a pestré činnosti
hornoředických spolků.
Přestože covidová doba způsobila značný útlum konání mnohých
kulturních, společenských i sportovních akcí, poslední týdny, jak plyne
z dalšího textu, naznačují jejich částečný návrat.
Co se v žádném případě nezastavilo v loňském ani v letošním roce, jsou
četné přeměny týkající se vzhledu obce a její infrastruktury.
Již v květnu bylo na obecním pozemku naproti parkovišti u prodejny
dokončeno místo pro umístění kontejnerů na tříděný odpad, v areálu
fotbalového hřiště mohou děti využívat nové, zajímavé herní prvky
instalované fi. Tewiko Liberec za podpory MMR ČR ve výši 1 563 302,Kč. Během června stavební firma Chládek a Tintěra, s.r.o. upravila
plochu před betonovým pódiem u fotbalového hřiště a následně zde
položila asfaltový koberec. Jím byly opatřeny rovněž dvě místní
komunikace (k č.p. 80 a k č.p. 41). Rovněž se podařilo zrealizovat při
využití více než půlmilionoví dotace z MMR ČR opravu části místní
komunikace v délce 240 m od č.p. 92 (Morávkovi) k obecnímu úřadu.
Po celé trase této komunikace zainvestovaly VaK, a.s. Pardubice
výměnu vodovodního řádu ve výši 3 mil. Kč.
Započala také úprava bývalé hasičské zbrojnice, jejíž prostory slouží
částečně jako zastávka veřejné dopravy, částečně jako sklad pro
uložení materiálu, firma SKANZEN Krňovice provedla výměnu
rozpadlých starých šindelů střechy zvonice, dokončeno bylo hřiště
s příslušenstvím pro plážový volejbal v areálu společenského centra
Blanka, ukončeny demoliční práce objektu č.p. 42 připravovaného pro
výstavbu mateřské školy s vývařovnou. Firma STILMAT, s.r.o. zahájila

v polovině července práce na rekonstrukci hřiště u ZŠ spočívající
v kompletní demontáži dřevěných mantinelů, v osazení nových
plastových, v umístění malé tribuny a dvou buněk sloužících jako šatny.
Hřiště bude rovněž opatřeno ledkovými svítidly. I v tomto případě naše
obec uspěla se žádostí o dotaci u MMR ČR a měla by obdržet
1 634 406,- Kč.
Na katastru Horních Ředic také probíhají v současnosti dvě stavby
obecních polních cest. Realizace první začíná za bývalým skladem
zeleniny a pokračuje směrem k Mordýři a k silnici III-3051. Stavbu
provádí fi M-silnice Chrudim a investorem je Krajský pozemkový úřad
Pardubice. Financování druhé polní cesty vedené od zástavby „Kocour“
k silnici I-35 (rybník Hluboký) zajistí obec ze svým prostředků.
Veškeré výše jmenované akce v intra i v extravilánu přinesou
zhodnocení obecního majetku o více než 25 milionu korun, které,
věřím, přispěje k dalšímu zkvalitnění života hornoředických obyvatel.
S přáním v této nelehké době hodně sil a potřebného optimismu
Ing. Jiří Kosel, starosta

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 31.03.2021
Rada obce se seznámila:
•
•

S termínem zahájení svozu biopopelnic (14.4.2021) a výší
finanční úhrady za tuto službu.
Se zahájením realizace „Dětské hřiště Horní Ředice“.

•
•
•

S návrhem nájemní smlouvy mezi ŘSD ČR a obcí v souvislosti
s výstavbou přivaděče I-36 Časy Holice.
S podanou žádostí k úřadu práce v Pardubicích o přidělení
pracovníků na VPP.
S informací podanou Krajským pozemkovým úřadem Pardubice
o termínu dostavby v loňském roce dvou nedokončených
polních cest (HPC2 a VPC10).

Rada obce se schválila:
•

Hospodářský výsledek ZŠ Horní Ředice za rok 2020 ve výši
14419,- Kč.

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 05.05.2021
Rada obce se seznámila:
•

•
•
•

•

S ukončením stavby místa pro kontejnery na tříděný odpad na
obecním pozemku naproti parkovišti u prodejny. Zdařilé dílo
provedla firma Štross Holice a obec uplatnila na částečnou
úhradu dotaci od Pardubického kraje ve výši 110 000,- Kč.
S přejímacím řízením od firmy TEWIKO Liberec akce „Dětské
hřiště Horní Ředice“ navazující na již dříve realizované dětské
atrakce v prostoru areálu fotbalového hřiště.
S pokračujícími pracemi hřiště pro plážový volejbal u
společenského zařízení Blanka.
Se zahájením rekonstrukce vodovodního řadu a přípojek od č.p.
92 (Morávkovi) k parkovišti u Obecního domu. VaK Pardubice,
a.s. pověřil jejím provedením firmu STAVOKA Kosice. Naše
obec od č.p. 92 v délce cca 240 m zajistí prostřednictvím fi
Chládek a Tintěra, a.s. položení nového asfaltového koberce.
S informací od Krajského pozemkového úřadu Pardubice o
výsledku soutěže stavby polních cest (k Mordýři a k silnici č.

•
•
•

III-3051). Vítězná firma M-silnice Chrudim předložila nabídku
ve výši 13 618 550,- Kč, dokončení je stanoveno do 30.9.2021.
S přípravou opravy obecní polní cesty od zástavby u Kocoura
k silnici I-35 s využitím recyklátu z demolice objektu z č.p. 42.
S návrhem postupu demoličních prací objektu č.p. 42.
S cenovou nabídkou oprav dvou obecních místních komunikací
a zpevněné plochy před betonovým podiem u fotbalového
hřiště.

Rada obce projednala:
•
•

Návrh darovací smlouvy mezi ŘSD ČR a obcí Horní Ředice o
bezúplatném předání části komunikace I-36 v kú Horní Ředice.
Potřebné náležitosti k podání žádosti o stavební povolení stavby
MŠ s vývařovnou a podání žádosti o podporu této akce u
Státního fondu podpory investic.

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 02.06.2021
Rada obce projednala:
•
•
•
•

Hospodaření obce v letošním roce.
Instalaci kamerového systému na stavebních objektech obce
(OÚ, areál fotbalového hřiště a společenské zařízení Blanka.
Finanční doplatek pro místní SDH na akci „Podpora spolkového
života“.
Spoluúčast obce při financování úprav kabin fotbalového hřiště.

Rada obce se seznámila:
•

S probíhajícími pracemi při rekonstrukci vodovodního řadu od
č.p. 92 k Obecnímu domu.

•
•
•

S upřesněným termínem oprav místní komunikací č.p. 80 a 41 a
opravy zpevněné plochy před podiem na fotbalovém hřišti do
konce června.
Se zahájením výběrového řízení akce „Rekonstrukce hřiště u
ZŠ“.
Se zadáním opravy střechy zvonice fi SKANZEN Krňovice.

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce dne 12.03.2021
Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozpočtové změny č.3/2021.
Neuplatnění předkupního práva při prodeji chaty ev.č. 65, p. č.
4700/7 na Vysokém Chvojně a chaty ev. č. 14, p. č. 6956 obec
Podlesí, k.ú. Holice.
Tři mimořádné kulturní akce v průběhu prázdnin 26.6. 2021,
17.7.2021, 20.8. 2021.
Nájemní smlouvu mezi obcí a ŘSD související s výstavbou
přivaděče I-36 Časy – Holice.
Smlouvu o vypořádání silniční sítě mezi obcí a ŘSD
s podmínkou převzetí části stávající I-36 po realizaci přivaděče
I-36 v kvalitě současného stavu.
Prodej části obecního pozemku, k.n. 2293/3, 2293/4.
Prominutí nájemného pro poskytování služeb v obecním domě.
Dotaci pro FK na udržování hřiště a s tím souvisejících činností.
Finanční spoluúčast obce při stavebních úpravách kabin
fotbalového hřiště (výměna oken a dveří).
Dofinancování nákladů v souvislosti s vybavením společenské
místnosti v hasičské zbrojnici.

Ze školního života
Prázdniny jsou již v plném proudu, nastal čas letních radovánek a
zaslouženého odpočinku.
Myslím si, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že na konec tohoto
školního roku jsme se všichni neskutečně těšili. Byl to tok náročný,
pošmourný a v mnoha ohledech komplikovaný. Jistě by šlo dlouze
polemizovat, co nám toto období dalo či vzalo, avšak já s hrdostí nahlížím na
to, jak jsme to nakonec všichni zvládli. Slovo spolupráce dostalo úplně nový
rozměr.
Je důležité upozornit na to, že nikdo nás na toto období nepřipravoval, na vše
jsme si museli přijít krok za krokem, leckdy šok za šokem.
Milé kolegyně, děkuji vám! Byly jste všechny neskutečně statečné. Při všech
starostech a omezeních jste svou pedagogickou práci vykonávaly poctivě. I
provoz ve škole byl řádně zajištěn. Všechny jsme inovovaly řadu svých
dovedností, přizpůsobily se novým požadavkům, byly flexibilní a kreativní.
Zjistily jsme, že dokážeme fungovat jako matky, babičky, manželky,
pedagožky, samaritánky, poradkyně, kamarádky a IT specialistky najednou ☺.
Vážení rodiče, děkuji mnohokrát i vám. Pomohli jste nám při vzdělávání
„našich“ dětí a šli s námi po správné cestě. Přijali jste řadu nových rolí,
prosekávali se trnitou cestou společně s námi, obrnili se trpělivostí, starali se
o své blízké, učili se novým věcem a nevzdali to.
Milé děti, žáci, žákyně, i vám patří veliké díky. Byli jste středem celého dění,
které leckdy bylo i pro vás nelehké. Sedět doma, kamarády vídat jen přes
počítač, čekat, co si na vás paní učitelky nebo rodiče vymyslí, nevědět, co
vlastně bude dál. A pokud jste se nechtěli ztratit, museli jste se i vy naučit
novým věcem, rozvíjet svou samostatnost, vědomosti i dovednosti.
Naše spolupráce byla zdárně zakončena ve středu 30. 6., kdy žákům byla
rozdána vysvědčení a za přítomnosti pana starosty Jiřího Kosela byl školní rok

2020/2021 slavnostně zakončen předáním diplomů a odměn nelepším
„sběračům“.
Naši školu opouští 16 páťáků, se kterými se paní učitelky rozloučily společným
nocováním ve škole.
1. září přivítáme 9 nových prvňáčků, pro které jsme na konci června
uspořádali zápis nanečisto. Bylo to hezké odpoledne plné zábavy.
A přesto, že to byl rok podivný, i v druhém pololetí jsme uspořádali řadu
dalších krásných akcí. Podrobnější informace o veškerém dění ve škole rodiče
a přátelé školy mají možnost sledovat na facebookových stránkách. A pokud
máte zájem, přidejte se do naší skupinky, rádi přivítáme nové členy mezi
námi.
Pevně věřím a přeji si, aby příští školní rok byl lepší, klidnější a veselý ve všech
ohledech!
Mgr. Irena Miľo – ředitelka školy

Nejsme jen škola, jsme komunita... Parta lidí, která když může, tak pomůže.
Za vyzdvihnutí stojí dobré skutky, které ve spolupráci s rodiči proběhly
v druhém pololetí a jsou důkazem toho, že pokud je to aspoň trochu v našich
silách – UMÍME SI POMÁHAT!
- z facebookových stránek
❖ V rámci distanční výuky a naší akce "dobrých skutků"
jsme
zorganizovali pro zdravotníky v Pardubické nemocnici pečení buchet.
Byla to velká akce. Společnými silami jsme je potěšili. Ve škole se
vyráběla přání a plakáty, doma online s paní učitelkou se peklo,
malovalo. A pak akce Z, kdy jsme vše svezli, rozdělili, odvezli naší
spojce pracující v nemocnici na ARO a ta to odvezla druhý den ráno
do nemocnice, kde naše balíčky roznesla po odděleních, na kterých

pečují o pacienty covid+. Již jsme dostali i poděkování a fotky přímo z
nemocnice. Všem zúčastněným moc děkujeme - dětem, rodičům,
učitelkám a především našim zdravotníkům.
Posíláme pozdrav sladký,
pekly s námi úči, matky.
Děkujem vám velice,
ZŠ Horní Ředice.

Mgr. Irena Miľo

Obecní úřad Horní Ředice a ZŠ Horní Ředice
tímto na vědomost dávají, že se v letošním létě bude konat

1. ředický přívesnický tábor „PRAVĚK“.
Celým táborem vás povedou vaše staré
učitelky.

známé pravěké

Termín: od 16. – 20. srpna denně od 8 – 16 h

Program: budeme tvořit, sportovat, přemýšlet, vařit … jako pravěcí lidé,
pojedeme na jednodenní výlet za pravěkem a mnoho dalšího.
V ceně: pojištění dětí, program i s materiálním zajištěním, výlet, jídlo
(dopolední svačina, oběd, odpolední svačina).

Budeme se na Vás moc těšit. Lovu a pravěku zdar!
Vaše pra-učitelky
S sebou: kopie kartičky pojištěnce, prohlášení o bezinfekčnosti (s datem
nástupu) – oboje v den nástupu, batůžek (psací potřeby, lahev na pití,
bačkory, opalovací krém, repelent, pokrývka hlavy, kapesníky)

TJ Sokol Horní Ředice
S nadějí jsme očekávali,
jak dopadnou všechna
opatření a budeme
moci konečně zase
rozjet pravidelná
cvičení, ale do konce
školního roku se tomu
tak bohužel nestalo
v takové míře, v jaké
jsme očekávali. Tak
jsme alespoň rozjeli
cvičení venkovní. A pár
se nás po tak dlouhé
době skutečně sešlo, což byl dobrý impuls i pro cvičitele.
Podařilo se nám uspořádat již tradiční Ředický atleťák a sportovců bylo tak
akorát, abychom dodrželi všechna vládní nařízení.
Nadšeným
sportovcům snad ani nešlo o to získat medaili za svoje výkony, ale už jen o
to, že se opět mohli setkat s ostatními a trochu si svobodně zazávodit. Už
nám ten společenský mumraj prostě trochu chyběl.
Připojili jsme se také k pořádání Dětského dne, který byl díky nařízením
vlády posunut na konec června a to na 25.6.2021. To mu ale na atraktivitě
neubralo. Možná právě naopak.
V červnu se také konal seminář v sebeobraně pro děti a ženy pod vedením
instruktora Michala z KAPAP CZECH. Byla to povedená akce a zájem ze
strany dětí, ale i žen byl velký. Všichni jsme si to náramně užili, pobavili se
a snad jsme se i něco přiučili. Podle pozitivního ohlasu akci v budoucnu
určitě zopakujeme!
Nezahálíme a dál pro vás připravujeme oblíbenou akci Sportovní
odpoledne, které se bude konat v neděli 5. září 2021 od 14 hodin a kde
jinde než na Blance u rybníka. Těšit se budete moci opět na turnaj
v céčkách, ping pong, beach volejbal, mölky a mnoho dalšího, třeba i
šachy,…
Takže sportu zdar a myslete pozitivně.
Tým TJ Sokol Horní Ředic

FK HORNÍ ŘEDICE

Vážení spoluobčané a příznivci našeho fotbalového klubu,
od posledního příspěvku v Hornoředickém občasníku uplynulo více jak
půl roku, proto nám dovolte, abychom vás seznámili s naší činností za
uvedenou dobu.
Do konce dubna byla naše běžná činnost stále negativně ovlivněna
vládními omezeními. Až počátkem května, kdy došlo k postupnému
rozvolňování, se pod dohledem trenérů začala organizovaně
k tréninkům scházet naše mládež i dospělí. V této době již byl
Fotbalovou asociací jako nedohraný ukončen aktuální ročník všech
mistrovských soutěží. Nezaháleli jsme a pro jednotlivé věkové kategorie
od mládeže až po muže zajistili přátelská a turnajová utkání. Mladší
přípravka do 9-ti let se v červnu zúčastnila okresního finálového turnaje
konaného v Lázních Bohdanči za účasti 16-ti družstev. Nově se tvořící
družstvo mladších žáků do 13-ti let, které je doplněno o hráče starší
přípravky do 11-ti let se utkalo v několika přátelských utkáních se
soupeřícími družstvy svých vrstevníků. Obě tato družstva se budou
v nadcházejícím soutěžním ročníku 2021/2022 účastnit okresního
přeboru na Pardubicku. Osobně máme radost z toho, že se nám
postupně znovu daří přivést mládež ke sportování v našem klubu, za což
děkujeme našim trenérům mládeže, organizačním pracovníkům a
v neposlední řadě rodičům, kteří se ochotně zapojují do činnosti
v našem klubu. Budeme potěšeni, když se do fotbalu zapojí i další děti
nejenom z obce, ale i z okolí. V případě, že budete mít zájem přivést
vaši ratolest do našeho klubu, lze nás kontaktovat na:
https://www.facebook.com/fkhorniredice/
fkhorniredice@seznam.cz
tel. č.: 731 519 453
popř. zjistit bližší informace na:
http://www.horniredice.estranky.cz

Pokud se týká sportovní činnosti mužů, tak do nového ročníku
mistrovských soutěží byla opětovně přihlášena dvě družstva. Jednak
muži „B“, kteří budou startovat v okresní IV.třídě na Holicku v polovině
srpna a dále muži „A“, kteří se budou účastnit nejvyšší krajské soutěže
v rámci Pardubického kraje, tedy Krajského přeboru. Do současné doby
v rámci přípravy na nový soutěžní ročník družstva mužů odehrála
celkově 12 utkání. Tímto nám dovolte, abychom vás všechny pozvali do
krásného prostředí fotbalového hřiště na utkání všech našich družstev.
První příležitost budete mít v neděli 1.8. od 17:00 h, kdy na začátek
mistrovské soutěže naše „A“ družstvo mužů přivítá soupeře FK Spartak
Choceň. Následující utkání mužů jsou zveřejněna níže a utkání
ostatních našich družstev, včetně mládeže, budou postupně zveřejněna
na klubovém webu.
Dále vás necháme nakouknout pod pokličku a přiblížíme vám činnost
našeho Výkonného výboru, potažmo Revizní komise. Pro zajištění
sportovní činnosti naší mládeže se nám podařilo získat prostředky na
zkvalitnění materiálně sportovního vybavení. V prvním kvartálu roku
jsme byli ve vztahu k mládeži podpořeni finančním darem ze strany obce
Dolní Ředice, za což děkujeme celému zastupitelstvu v čele s panem
starostou. Rovněž také děkujeme za finanční dary dalším příznivcům či
partnerům našeho klubu z řad fyzických osob a obchodních společností.
Záměrně si závěrem necháváme „Velké“ poděkování zastupitelům
naší obce v čele s panem starostou, kterým děkujeme za podporu
našeho klubu. Jednou z mnoha podpor je zlepšování technického stavu
zázemí fotbalového hřiště. V letošním roce bude realizována výměna
všech vchodových dveří a oken u kabin. Další rekonstrukce zázemí jsou
v pořadí. Bez podpory obce by zvelebování daného prostředí nebylo
z naší strany vůbec možné.
Za FK HORNÍ ŘEDICE z.s.
členové Výkonného výboru a
Revizní komise
Rozpis utkání podzim 2021 – muži „A“:
- Neděle 1. 8. 2021 17:00 h, FK Horní Ředice - Choceň
- Neděle 8. 8. 2021 17:00 h, Proseč – FK Horní Ředice (hř. Proseč)
- Neděle 15. 8. 2021 17:00 h, FK Horní Ředice - Luže
- Neděle 22. 8. 2021 17:00 h, Rohovládova Bělá – FK Horní Ředice

(hř. Pardubice - Na Dolíčku)
- Neděle 29. 8. 2021 17:00 h, Horní Ředice - Holice
- Neděle 5. 9. 2021 17:00 h, Horní Ředice - Lanškroun
- Středa 8. 9. 2021 17:00 h, Česká Třebová - Horní Ředice (hř.
Česká Třebová)
- Neděle 12. 9. 2021 16:00 h, Svitavy - Horní Ředice (hř. Svitavy)
- Neděle 19. 9. 2021 15:30 h, Horní Ředice - Třemošnice
- Sobota 25. 9. 2021 10:15 h, MFK Chrudim B - Horní Ředice
(hř. Chrudim - MS Za Vodojemem)
- Neděle 3. 10. 2021 15:00 h, Horní Ředice - Moravany
- Neděle 10. 10. 2021 15:00 h, Moravská Třebová - Horní Ředice
(hř. M. Třebová)
- Neděle 17. 10. 2021 14:30 h, Horní Ředice - Heřmanův Městec
- Sobota 23. 10. 2021 14:30 h, Litomyšl - Horní Ředice (hř. Litomyšl)
- Neděle 31. 10. 2021 14:30 h, Horní Ředice - Pardubičky
- Sobota 6. 11. 2021 14:00 h, Choceň - Horní Ředice (hř. Choceň)

Za FK HORNÍ ŘEDICE z.s.
členové Výkonného výboru a Revizní komise

PODĚKOVÁNÍ
Vážení paliči,
děkujeme Vám, že spalujete plasty a
jiný odpad, že si můžeme otevřít okna
a dýchat čerstvý vzduch, děkujeme
Vám za ohleduplnost vůči
druhým. Přejeme Vám pěkný zbytek
života bez rakoviny plic a přejeme všem hodně štěstí.
S pozdravem: ekologii zdar!!!
Bc. Alena Matoušková - občanka Horních Ředic a občanka Zeměkoule.:-):-):-)

Knihovna
Už jsou z nás čtenáři,
ve středu 9. června byli naši
prvňáčci pasováni na RYTÍŘE
ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO .
Složili slib rytířů, poskládali
abecedu a předvedli, jak umí
číst.
Měli také připravenou
krátkou pohádku o
Kocourovi v botách. Každý
čtenář byl pasován královským mečem na rytíře. Od královny dostal
průkazku do knihovny, knížku a dětský časopis.
V pohádkovém království knihovny si poté noví čtenáři vypůjčil svoji
knížku na prázdniny.

KNIHOVNA JE OTĚVŘENA KAŽDÝ ČTVRTEK OD 16 - 20 HOD.
Velký výběr knih všech žánrů

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

DĚTI:
➢ 2. 4. - 5. 4. proběhlo Ředické putování s délkou trasy téměř 5,5

km. Na cestě byly připraveny úkoly a v cíli na každého čekala
malá odměna. Zúčastnilo se celkem 67 rodin jak z Horních, tak
Dolních Ředic a přilehlého okolí.
➢ 17. 4. proběhl v Kostěnicích upravený branný závod pro
dvojice. Zde Adélka Brandýská a Kristýnka Brandová obsadily 1.
místo. Vojta Bárta a Verča Novotná, Matěj Brandýský a Lucka
Brandová se umístili v první desítce.
➢ 22. 5. se někteří členové SDH i s dětmi účastnili odložené
Vánoční akce - Vánoční sjíždění Divoké Orlice.
➢ 29. 5. proběhlo okresní kolo v požárním sportu - mohlo se kvůli
této složité situaci zúčastnit pouze jedno družstvo a to
nejstarších žáků, které se umístilo na krásném 5. místě z
celkového počtu 12 družstev.
➢ 20. 6. se konalo krajské kolo jednotlivců v běhu na 100 m
s překážkami. Zúčastnilo se 5 starších žáků.

DOSPĚLÍ:
➢ 10. 4. se uskutečnil sběr starého železa. Všem dárcům
děkujeme.
➢ 11. 6. proběhlo v Chotči školeni na motorové pily.
➢ 12. 6. byla provedena brigáda v hasičské zbrojnici.
➢ 18. 6. se konalo v Chotči školení řidičů.
➢ 25. 6. členové SDH zajistili jednu z mnoha disciplín při dětském
dnu na fotbalovém hřišti.

➢ 27. 6. se uspořádala humanitární sbírka na pomoc Jižní Moravě.
Všem dárcům děkujeme.
➢ 29. 6. jednotka SDH byla povolána k výjezdu. Jednalo se o
technickou pomoc při odstranění spadlého stromu.
Za SDH Horní Ředice Martina Brandýská

Pozvání na divadelní odpoledne
Hornoředické ochotnické divadlo pod záštitou kulturní komise rady
obce Horní Ředice vás srdečně zve na DIVADELNÍ ODPDOLEDNE PŘED
OPONOU. Těšit se můžete v sobotu 18. září 2021 od 15ti hodin v areálu
Blanka na pohádku pro děti i pro dospělé. Nebude chybět kapela
Náves, divadelní výstava a překvapení večera.
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.

Noc kostelů v Horních Ředicích
V pátek 28.5. se hornoředický kostel sv.Václava otevřel veřejnosti při
příležitosti celostátní akce Noc kostelů. Celý večer zahájily v parku u kašny
děti a učitelky hornoředické školy celosvětově populární taneční výzvou
„Jerusalema“, kterou symbolicky poděkovaly zdravotníkům za jejich
náročnou práci. Poté, co se ve 20.00 rozezněly zvony místní zvonice
a zazněla varhanní introdukce, promluvil k návštěvníkům páter Radek
Martinek. Následoval koncert hudební rodiny Kuchárikových z Hradce
Králové, který nadchnul všechny přítomné, z nichž mnozí poprvé v životě
viděli a slyšeli profesionální hru na vibrafon. Rudolf Kuchárik s manželkou
Janou jsou členy Filharmonie Hradec Králové a jejich talentované děti Filip
a Tereza jsou laureáty mnoha prestižních českých i zahraničních hudebních
soutěží. V programu zazněla jak klasická díla, tak jazzové a filmové melodie
či cover verze populárních hitů. Koncert zakončilo trio lesních rohů, v němž
se uplatnila i rodačka z Horních Ředic Kateřina Matlasová. Do programu se
zapojily
také
děti
ze
ZŠ
Horní
Ředice
s pohádkou
O Sněhurce, stínovým divadlem a instrumentálními intermezzy.
Doprovodný program tvořila výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Karla
Malicha a fotografií Františka Koubka, kterému děkuji za technickou pomoc
při přípravě večera.
Vzhledem k přísným a velmi omezujícím nařízením Ministerstva
kultury pro pořádání vnitřních akcí jsme měli mnohem více práce
s rezervacemi, místenkami, evidencí posluchačů a informačními e-maily.
Nakonec ale k velké úlevě všech Noc kostelů proběhla hladce bez
„návštěvy“ možné avizované kontroly z Krajské hygienické stanice a celkem
150 návštěvníků si po dlouhé době mohlo užít krásný a bohatý kulturní
večer. Nadšené ohlasy a slova díků pro nás byly tou největší odměnou.

Tereza Vostřelová

TENIS
Na zimní tenisovou sezónu byla zajištěna tenisová hala na 1x týdně. Po
třech trénincích byla hala uzavřena kvůli pandemii. Čekalo se na
znovuotevření, ale marně. Začátkem května byly oba ''domácí''
antukové kurty připravené a tréninky tak mohly začít...
Vrátily se všechny děti, které na podzim trénovaly. Byl vytvořen
tréninkový plán tak, aby každé dítě mělo v týdnu dva tréninky.
Chci poděkovat rodičům, že děti podpořili, a tak absence v trénincích
byla minimální. Některé děti si spolu iniciativně chodily spolu zahrát
samy.
I v červenci byla účast velmi dobrá i když byla „konkurence'“ táboru,
dovolených i jiných rodinných aktivit.
Začátkem srpna se uskuteční pro tyto děti Letní tenisová akademie
/ LTA/. Pondělí až pátek, denně 2 hodiny se zaměřením na techniku
úderu, herní projev a zvýšení fyzičky.
Děti se těší a máme přání, aby nám i počasí přálo.
Štefan Chyla

Připravujeme pro vás:
05.09.2021 –
18.09.2021 –
02.10.2021 –
23.10.2021 –
31.10.2021 –

Sportovní odpoledne
Divadelní odpoledne na Blance
Turnaj ve střelbě ze vzduchovky
Ředický borec a ředická borka
Hornoředická desítka

Změna programu možná.

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

Opustili nás:

Kristýna Melzochová

26

Jiří Matlas

169

Helena Blümelová

290

Marta Horáková

250

Anna Krausová

379

Přistěhovali se:
Alena Vaňková

212

Alena Fialková

212

Eliška Brablecová

298

Laura Kuklová

313

Jan Kamenický

362

Bára Kamenická

362

Ilie Graur

184

Helena Řeháková

186

Odstěhovali se:
Stanislav Šejna

1

Radek Záhrobský

317

Kateřina Štaudová

101

Jana Grešová

186

Eliška Skoumalová

226

Gabriela Chybová

293

Marek Spálenský

317

K 27. červenci 2021 žije v naší obci 1052 obyvatel.

