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Vážení spoluobčané,
podzim je zpravidla spojován s pestrými, postupně se měnícími barvami
veškeré přírodní vegetace, s padajícím listím, sklizní pozdních plodin
a následnou orbou a také se zahájením úklidu před příchodem zimy.
Bohužel již druhým rokem přibyl k neúplné charakteristice tohoto
ročního období opět nástup další covidové vlny a aby toho nebylo málo,
ohlásila se v posledních dnech a týdnech krize energetická spojená
s rychlým růstem cen elektřiny a plynu. Tento problém souvisí
s ohlášenou energetickou přeměnou minimálně v celoevropském měřítku
s přímým dopadem na celou společnost a životy lidí.
Přejme si, aby veškeré změny probíhaly uvážlivě, abychom v předstihu
o nich byly pravdivě informováni a mohli se s případnými negativními
důsledky vypořádat. V opačném případě nastanou mnohem větší
problémy, než před kterými jsme postaveni dnes.
Ohledně covidu jsme mohli alespoň na chvíli během léta zapomenout na
předcházející měsíce plné strachu z nákazy a nekonečnou sérii omezení
a opatření a díky tomu se opět scházet při konání různých kulturních,
sportovních a společenských akcích.
Poslední dny však hlásí opět výrazný nárůst nakažených, což nevěstí nic
dobrého. Bohužel jsme se opět stali rukojmími v rukou našich politiků
bez ohledu na jejich politickou příslušnost, kteří se nejsou schopni
domluvit na společném postupu a rozumných opatřeních a neustále
upřednostňují své zájmy a ambice na úkor většinové společnosti.
Pozitivní zprávou pro nás v obci může být aktuální informace o nulovém
výskytu covidu mezi hornoředickou veřejností.
Přejme si, ať nám tento stav vydrží co nejdéle.
Ing. Jiří Kosel, starosta

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 11.08.2021
Rada obce se seznámila:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se zprovozněním hřiště pro plážový volejbal ve společenském
zařízení Blanka.
S informací firmy STAVOKA Kosice o termínu dokončení
vodovodního řadu a zbývajících přípojek k jednotlivým
nemovitostem. Zároveň se připravuje oprava krytu vozovky nejen
v trase vodovodu, ale v celé její šíři.
S ukončením oprav místních komunikací č.p.80 a 41 a opravy
zpevněné plochy před pódiem na fotbalovém hřišti včetně
terénních úprav.
S probíhajícím návozem recyklátu z demolice čp.42 na obnovenou
polní cestu k silnici I-35.
Se stavem prací budované polní cesty k Mordýři k silnici III-3051
realizovanou firmou M-SILNICE a.s. Chrudim. Povrch
komunikace se připravuje na pokládku asfaltové živice.
S provedenou výměnou dřevěných šindelů střechy místní zvonice
pracovníky firmy SKANZEN Krňovice.
Se zahájením opravy bývalé hasičské zbrojnice
S osazením plastové nádrže o objemu 3,8m3 u tenisového kurtu
s cílem vyřešit nedostatek vody pro zavlažování hřiště,
květinových záhonů a zeleně u OÚ.
S provedenými úpravami nefunkční dešťové kanalizace od
společenského zařízení Blanka do Ředického potoka. Potřebné
práce zajistili firmy STAVOKA a Štross – Protlaky, s.r.o..
S vydáním stavebního povolení pro stavbu “Mateřská škola Horní
Ředice“.
S uplatněním záruky u firmy Agrostav Pardubice, a.s. týkající se
objektu venkovní učebny u ZŠ.

Rada obce projednala:
•

Dvě letošní schválené žádosti o dotace od MMR ČR na akce:
- „Oprava krytu části místní komunikace“ (na Kopečku) v délce
cca 300 m

- „Rekonstrukce hřiště u ZŠ“.
Rada obce schválila:
•

Darovací smlouvu oblastní Charitě Pardubice v hodnotě
10 000,- Kč.
USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 08.09.2021

Rada obce se seznámila:
•

•
•
•
•
•

•
•

S dokončením stavby „Rekonstrukce vodovodního řadu od č.p.
92 k mostu před OÚ“. Celoplošnou opravu části místní
komunikace od tenisového kurtu k OÚ bude provádět firma
RECOM.
S předáním stavby polní cesty včetně terénních úprav k silnici
I-35 (k rybníku Hluboký) realizovanou firmou Chládek a
Tintěra.
S probíhajícími pracemi na stavbě polní cesty k Mordýři a
k silnici III-3051.
S rekonstrukčními pracemi hřiště u ZŠ (prozatím instalace
nového osvětlení, úprava sloupků pro uchycení mantinelů,
zhotovení základů pro umístění dvou buněk).
S pokračujícími opravami na objektu bývalé hasičské zbrojnice.
Se dvěma žádostmi podanými k NSA a jejich podpořením ze
strany obce pro FK Horní Ředice - projekt na úpravu kabin a pro
TJ Sokol Horní Ředice - projekt pořízení šaten se sociálním
zařízením.
S informací od povodí Labe, s.p. o zabezpečení sečení břehů
Ředičky (provede firma Wellbau) do konce měsíce září.
S instalací sedmi kamer na některých obecních objektech a
jejich uvedením do provozu. Případné prohřešky bude řešit
městská policie Sezemice.

•
•
•

Se zprávou pracovnice Agentury ochrany přírody a krajiny
doporučující schválit závěrečné vyhodnocení akce „Revitalizace
zeleně v Horních Ředicích – etapa B“.
S podáním avíza firmě Urbio Sisto pro zahájení stavby
„Mateřská škola Horní Ředice“.
S informací o odstranění poruchy kabelového vedení VO v části
obce - nová zástavba – OÚ – „Kladno“.
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce dne 23.09.2021

Zastupitelstvo obce se seznámilo:
•
•
•
•

•

S informacemi z jednání obecních rad.
S hospodařením obce za měsíc 1-8.
S ukončenými i probíhajícími investičními i neinvestičními
obecními akcemi v letošním roce.
S přípravou a realizací investičních a neinvestičních akcí v roce
2022:
- dokončení MŠ s vývařovnou pro 28 dětí
- oprava krytu místní komunikace od č.p.125 po č.p.252
- podání žádosti na SFDI o dotaci na rekonstrukci chodníku
podél silnice III-3051 (k Vysokému Chvojnu).
S povinností obce přijmout novou Obecně závaznou vyhlášku o
místním poplatku spojenou s likvidací komunálních odpadů.
(Obec dle nového zákona o odpadech bude pravděpodobně
muset zrušit známkový systém a nahradit ho paušálním
poplatkem.).

Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•

Rozpočtové změny č.4.
Cenovou nabídku firmy M-silnice na úpravu povrchu
dvousetmetrového úseku polní cesty k silnici I-35.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu České
republiky 2021 – Horní Ředice
Volební účast v naší obci byla krásných 68,17%.
Se 165 hlasy (30,55%) v obci Horní Ředice zvítězila koalice SPOLU, dále
pak 140 hlasů (25,92%) získala strana ANO 2011. Na třetím místě se
umístilo SPD s celkovým počtem 62 hlasů (11,48%).
Další volené strany pak získaly následující počty hlasů:
PIRÁTI + STAN
57 hlasů (10,55%)
PŘÍSAHA
26 hlasů (4,81%)
ČSSD
25 hlasů (4,62%)
TSS
23 hlasů (4,25%)
KSČM
13 hlasů (2,4%)
ZELENÍ
10 hlasů (1,85%)
VOLNÝ BLOK
6 hlasů (1,11%)
OTČE
6 hlasů (1,11%)
MORAVANÉ
4 hlasy (0,74%)
MONARCHISTÉ.CZ
2 hlasy (0,37%)
APB
1 hlas (0,18%)
Výsledky také můžete shlédnout na: Horní Ředice - Volby do Poslanecké
sněmovny 2021 - Pardubický deník (denik.cz)

Ze školního života - Škola se loučí s Marcelkou…
Paní ředitelka Marcela Kaplanová – pro mě už navždy Marcelka. Moje první
setkání s ní bylo mimo školu, kdy jsem byla já lektorka a ona neskutečně
kreativní a šikovná účastnice kurzu. Byla milá, usměvavá a pozitivně
naladěná. Mé příští setkání bylo již ve škole a v jejím vystupování jsem
nezaznamenala změnu. Nebyla již ředitelka, ale učitelka – a jaká! Můj největší
obdiv patřil její důslednosti a systematičnosti, se kterou se dětem věnovala. A
přítelkyně? Určitě. Vždy přispěchala s nějakým zlepšovákem, s bezedným
šuplíčkem plným všeho možného i nemožného…sháníte šití, kleště,
prodlužovačku ….. tak ona to bude mít s jistotou „skladem“. Bude mi moc
chybět její úsměv a myslím, že základní kámen a pilíř školy je právě ONA!
Doufám, že se bude nadále vracet alespoň na ty svačinové kávy v květovaném
hrníčku.
Lenka Vernerová
Co mě napadne při vyslovení jména Marcela Kaplanová? Osoba, která je
pevně spojená s naší školou - nesmírně pracovitá, obětavá, ochotná a poctivá
bytost, za kterou je vidět ohromný kus práce. Člověk, se kterým jsem kávou
začínala skoro každé školní ráno, kdy je škola ještě téměř prázdná a je čas na
milé povídání. Neumím si zatím školu bez Marcelky představit... bude to
prostě jiné, ale věřím, že se na ranní kávu brzy zase zastaví.
VM
Naši školu opouští pevný pilíř. Je zvláštní, když odchází někdo, kdo do té školy
prostě patří. Pracovitá, nápomocná, dobrosrdečná, inspirativní žena, která
vždy potěší milým úsměvem i slovem. Marcelka to vzala prostě z gruntu.
Školu, kterou sama vychodila, pojala za svůj druhý domov a jako paní
ředitelka i paní učitelka v ní zanechala nesmazatelné stopy poctivé práce.
Vzdělala a vychovala několik generací dětí, vybudovala školu, ve které nám
všem je hezky. Marcelko, děkuji Ti!
Irena Miľo

Měla jsem tu čest, pracovat s naší Marci, úžasným člověkem a skvělou
učitelkou. Veliká škoda, že nám odchází do penze, ale opravdu si to po těch
letech ve školství zaslouží. Je to srdcařka a školu milovala. Jednou jsem jí dala
otázku: "Nelituješ, že jsi byla celý život na jedné škole?"
odpověď zněla: "Nikdy jsem toho nelitovala." Myslím, že odpověď mluví za
vše.
Eva Drábková
I když jsem bohužel neměla možnost pracovat po boku paní učitelky Marcelky
tak dlouho, i přesto byl společný čas plný zkušených informací, inspirací a
legrace. Je to skvělá žena, která školu držela plno let na pevných základech.
Zajišťovala přátelské prostředí nejen mezi pedagogy, ale i spolupráci mezi
rodiči a školou. Na matrice snad museli udělat chybu, že už nám Marcelka
míří do důchodu. Marcelko, přeji Ti plno odpočinku, ale také spoustu
radostných okamžiků.
Eva Kaňkovská
Marcelko, jsem velmi vděčná za to, že jsem svůj první rok ve školství mohla
potkat tak výjimečnou osobnost, jako jsi Ty. Někoho, kdo je celý život oddán
práci s dětmi a nikdy na ni nezanevřel. Někoho, kdo tak krásně vypráví dětem
o přírodě a dějinách. Někoho, kdo je podporou celého týmu. Je těžké loučit se
s někým, kdo škole věnoval takový kus svého života a sdílel s ní dobré, ale i ty
těžké chvíle. Otisk, který tu po tobě zůstává, tu bude napořád, Děkuji, že jsem
tě mohla poznat a za tvou podporu v mých začátcích.
MŘ
Spolupráce s paní učitelkou Kaplanovou byla pro mě plná zajímavých
ohlédnutí do minulosti. Málokdo je takhle celoživotně spjatý s jedním místem
jako právě ona. Kdyby tak škola mohla vyprávět! :)
Bavila mě její povídání o proměnách hornoředické školy a o tom, jak škola
vypadala, když do ní sama chodila ještě jako žákyně. Půvabná je její historka,
kdy měla být jako malá holčička příkladem starším spolužákům a jít do vyšší
třídy něco předepsat svým již tehdy krásným písmem. Protože se styděla,
stála s brekem před onou třídou a nechtěla jít dál. Ve stejné místnosti pak po

léta působila jako paní učitelka. :)
Zajímavé byly i popisy toho, jak vypadala výuka v dobách, kdy nebyly tiskárny,
kopírky, pracovní sešity a Internet. Učitel si všechny pracovní materiály
vytvářel a opisoval pro děti za pomoci kopíráku. Učila ve třídě, v níž byly
spojené tři ročníky zároveň, což je také obdivuhodná discplína. Stejná paní
učitelka se pak popasuje s technickými vymoženostmi a s grácií i třeba s
distanční výukou. :)
Píle, svědomitost, pracovitost a oddanost učitelskému povolání - to je vše je
paní učitelka Kaplanová. Přeji Ti, Marci, pohodový a aktivní důchod ve zdraví!
Katka Boháčová

TJ Sokol Horní Ředice
V neděli
3.
září
jsme
rozproudili sportoviště u
společenského centra Blanka,
konalo se totiž Sportovní
odpoledne
pro
všechny
věkové kategorie. Přišli jste si
k nám posedět, zahrát si
„Člověče, nezlob se“ nebo
šachy, zaskákat si panáka,
v pytlích,… Tentokrát se nám
hezky rozjel i petanque a ping
pong. Velký úspěch jak u
dospělých, tak i u dětí mělo
nově vybudované beachvolejbalové hřiště. A to nás moc potěšilo, protože jste hráli až do
pokročilých večerních hodin. V podstatě tak dlouho, dokud bylo vidět na
míč.
Na zadním hřišti se odehrávaly florbalové zápasy a o hřiště blíž si někdo
každou chvilku pinkal badminton. V obležení byl samozřejmě skákací
hrad a obří trampolína. Nechyběl ani turnaj v házení na čáru (céčka). A
dokonce jsme museli uspořádat tři kola. Je vidět, že některé hry prostě
nestárnou a popravdě, kdo by nechtěl mít doma pytlík svítících
céček .
Poprvé jsme na naší akci uspořádali ve spolupráci s místním
mysliveckým sdružením i disciplínu střelba na cíl. A líbilo se vám to tak
moc, že jste vystříleli přes 1000 střel. Tímto patří velký dík našim
myslivcům, ale také omluva rodině Koubků, kterým jsme rozstříleli
nějaký ten květák. Tisíc ran je tisíc ran.
Je to jen malý výčet toho, co jste si právě tuto neděli mohli se svou
rodinou, kamarády nebo partnery společně zahrát, důležité bylo, že jste
přišli a strávili čas společně.
Tým TJ Sokol Horní Ředice

FK HORNÍ ŘEDICE

Po třech měsících od posledního příspěvku v Hornoředickém
občasníku vám přinášíme aktuální informace o činnosti členů našeho
fotbalového klubu.
Všechna naše čtyři družstva od loňského října po nucené pauze
opětovně začala nastupovat k soutěžním zápasům. Nejdříve do
mistrovské soutěže v Krajském přeboru Pardubického kraje vstoupilo
naše Áčko mužů, které po 11-ti odehraných zápasech zaslouženě
okupuje 1. místo v soutěži s pětibodovým náskokem před svými
pronásledovateli. Svými dosavadními výkony tak bezesporu po celém
kraji prezentují nejen dobré jméno klubu, ale v neposlední řadě i naši
obec. Toto je podpořeno početnými diváckými návštěvami při našich
utkáních jak v domácím prostředí, tak i na půdě našich soupeřů, kam za
námi pravidelně dojíždí početná skupina našich věrných příznivců.
Posledním takovým utkáním bylo i utkání v poměrně vzdálené Moravské
Třebové, kam jsme mimo jiné pro naše hráče i příznivce vypravili
autobus. Dalším pořádaným autobusovým výjezdem bude utkání
v České Třebové, které se bude hrát ve sváteční den 28.10.2021
s odjezdem autobusu ve 12:15 h od fotbalového hřiště. Tímto vás
všechny opět zveme i na toto utkání. V případě zájmu se lze k cestě
autobusem přihlásit na tel. čísle: 731 519 453, či na klubovém mailu:
fkhorniredice@seznam.cz.
Dále do soutěže vstoupilo naše Béčko mužů, o kterém se dá říci to
samé, jako o Áčku. Taktéž Béčko je po dosavadních 9-ti odehraných
zápasech na 1. místě v okresní IV. třídě.
Nakonec do svých soutěží naskočili naši mládežníci v kategoriích do
9-ti a do 13-ti let. I když nucená pauza byla pro všechny stejně dlouhá,
tak pro naše děti byla určitě nekonečná. Přestože jsme měli po jarním
postupném rozvolňování omezujících opatření jakési obavy z toho, jak
ve skutečnosti bude probíhat návrat dětí ke sportování, tak lze říci, že
jsme za podpory rodičů a trenérů, toto zvládli. Samozřejmě bez jejich
podpory by se návrat dětí nedokázal naplnit, za což jim patří velké
poděkování. A nejen to, ale postupně se nám daří členskou základnu
mládeže stále rozšiřovat, což svědčí o tom, že sportování v našem klubu

děti baví. Je radost sledovat naše děti při zápasech s jakým zápalem se
utkávají se svými soupeři. Jak už jsme v minulosti zmiňovali, tak jedním
z hlavních cílů našeho klubu je práce s mládeží, kterou se snažíme
průběžně podporovat kvalitním materiálním vybavením. Naposledy jsme
děti včetně jejich trenérů vybavili sportovními komplety v podobě
klubových triček, trenek a teplákových souprav. Ostatní vybavení, jako
např. další přenosné bezpečné branky, bude pořizováno.
Na uvedenou podporu mládeže je dále navazováno, kdy se ve
spolupráci a za podpory naší obce snažíme o zkulturnění sportovního
areálu fotbalového hřiště. Konkrétně po skončení podzimních utkání
našich družstev budou na budově kabin a ostatního zázemí kompletně
vyměňována veškerá okna a vchodové dveře. Ostatní rekonstrukce jsou
plánovány v následujícím roce.

Závěrem vás před koncem podzimní části všechny srdečně zveme
na zbývající utkání všech našich družstev a zároveň vám předem
děkujeme za vaši osobní účast a podporu při těchto utkáních.
Členové výboru FK Horní Ředice

Divadelní odpoledne v areálu Blanka
očima Evy Hlaváčkové
Hnáni touhou – spolu s Jardou Lohniským – zahrát si konečně
divadlo na jevišti a před diváky, jsme uvítali nápad Fandy Koubka na
divadelní víkend v areálu Blanka s nadšením. Od června jsme se těšili,
že konečně (zkoušeli jsme od prosince 2019, ale stále jsme neměli
možnost hrát) budeme moci zkusit co obnáší stát na „prknech, která
znamenají svět“.
Nakonec jsme se všichni v souboru dohodli na pohádce pro děti,
na pohádce pro dospělé a na ukázce z připravované celovečerní hry
Obecně prospěšná strašidla, která by měla mít premiéru v březnu 2022
(snad!). Naložili jsme si dost, na to, že je léto, dovolené a na zkoušky
není čas. Texty jsme se naučili převážně doma a na zkouškách od druhé
půlky srpna už jen ladili kdo kde a s kým bude stát, sedět či ležet.
Kostýmy
nám
poskytl
Fanda
Koubek a rekvizity si
vzal každý z domu.
Hurá 17. 9.
2021 je tady –
František od rána
staví pódium od
prvního šroubku, dle
vlastního projektu a
sám. Odpoledne se
přidáváme a dáváme
nad pódium střechu, tvoříme zázemí pro herce a chystáme divadelní
výstavu pro diváky. Do večerních hodin vše ladíme a druhý Den s velkým
„D“ od deseti hodin s přípravami pokračujeme. Odpoledne rychlá
generálka pohádky pro děti a dohoda, že pohádku pro dospělé dáme večer
bez zkoušky. To se nám nováčkům v souboru trochu podlomila kolena,
ale což – zvládneme to! Touha hrát je opravdu silná.
Děti vítáme v pohádkových kostýmech, bereme do fotokoutku,
do půjčovny kostýmů pro děti, malujeme na obličej a tetujeme (nebojte
pouze samolepkami). A je to tu! Divadelní zvoneček zvoní a my jdeme
na jeviště. Jarda v jedné z hlavních rolí umí text naprosto bezchybně,

ostatní kolegové také a uff i já jsem své tři věty zvládla! Děti se smějí,
spolupracují a tleskají. První potlesk pro nás nováčky je taaaaak krásný.
Pokračujeme diskotékou pro děti, abychom se všichni zahřáli, neboť
počasí není zrovna sluníčkové, a znovu je tu nervozita a stažený žaludek.
Čeká mne hlavní role ve čtvrthodinovém kousku pro dospělé. Režisér
vidí jak jsem v obličeji bílá – což není vůbec na škodu, když hraji
Sněhurku – ale raději do mne kopne panáka, abych neztratila odvahu a
„zlom vaz“....
Paráda, krása, úleva, hrdost, radost. Užívám si pocity po odehrání
mé první hlavní role v životě! Ještě se projdu po jevišti jako bílá paní v
krátké ukázce z chystané hry a je to za námi. Teď už jen užívat večera s
přáteli a příjemnou hudbou kapely Náves a zpracovávat všechny dojmy.
Neděle je ve
znamení úklidu – té
práce okolo ale
bylo! Všichni jsme
se zapojili a ve 12
hodin byl areál
Blanka opět bez
pódia a uklizený
jako před akcí.
Sobotní
divadelní odpoledne
před oponou dne 18.
9. 2021 hodnotím jako vydařené. Diváci dorazili jak na pohádku pro děti,
tak na pohádku pro dospělé i počasí se večer umoudřilo. Kapela Náves
hrála až do noci krásně a my s Jardou Lohniským si užili své divadelní
premiéry. Děkujeme, že jste nás ve splnění našich snů podpořili milí
kolegové a vážení diváci a těšíme se na viděnou v březnu 2022 v hostinci
U Červinků.
Jo a ještě jedna perlička – v pondělí po tomto víkendu mne v
Holicích na chodníku zastavila neznámá paní se slovy: „mladá paní já
Vás musím pochválit. V sobotu jste pěkně hrála divadlo v Ředicích.“ Jak
milé a povzbudivé. Děkuji, děkuji, děkuji.
EH

Knihovna
Knihovna v pravěku
19.8.1921 navštívil přívesnický pravěký tábor ZŠ Horní Ředice naši
knihovnu.
Pro děti zde byla připravena výstava čtyřiceti knih s tématikou pravěku.
Děti si knížky prohlédly, některé děti si zkusily podle předlohy
namalovat pravěké tvory a některé si přišly ve čtvrtek knížky vypůjčit.
Byla to milá návštěva a těším se na další
MP

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

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

DĚTI:
➢ 3. 9. byl zahájen pravidelný trénink.
➢ 19. 9. proběhly závody v Čeperce, na kterých vybojovalo starší

družstvo 8. místo a mladší družstvo 10. místo.
➢ 9. 10. jsme vyrazili na branný závod do Sezemic. Mladší družstvo
se umístilo na krásném 5. místě, kde mu konkurovalo dalších 16
družstev. Starší „A“ získalo místo 5. a za sebou nechalo dalších
20 družstev. Starší „B“ se dělilo o 13. a 14. místo.
➢ 17. 10. proběhlo okresní kolo branného závodu v Horních
Ředicích. Zúčastnilo se 43 dětí v přípravné kategorii, 120
mladších žáků a 110 starších žáků. Pro mladší žáky byla
připravena trať v délce 1,2 km a pro starší žáky 3 km. Družstvo
mladších si vybojovalo 7. místo z 24 družstev, družstvo starších
„A“
2.
místo
a
družstvo
starších
„B“
14. místo z 22 družstev. Tímto bychom rádi poděkovali za
vstřícnost našich spoluobčanů za to, že mladší děti mohly běžet
po vyznačené trati, která vedla přes soukromé pozemky, dále
děkujeme Obecnímu úřadu za propůjčení víceúčelového hřiště
Blanka a v neposlední řadě veliké díky patří všem pomocníkům.

DOSPĚLÍ:
➢ 3. 8. 2021 byl odvezen vybraný materiál na humanitární sbírku

do obce Moravská Nová Ves, která byla postižena tornádem.
Ještě jednou moc děkujeme dárcům za poskytnutí tolik
potřebného materiálu.

➢ V noci 15. 9. byla na žádost Operačního střediska HZS svolána

výjezdová jednotka SDH k požáru „čarodějnic“, kde zajišťovala
dozor při dohašování.
➢ 21. 9. proběhlo školení vedoucích mládeže v Hostinci U
Červinků.

Za SDH Horní
Martina Brandýská

Turnaj ve střelbě ze vzduchovky
Dne 2. října se po roční pauze v naší obci opět uskutečnil tradiční turnaj ve
střelbě ze vzduchovky. Sešli jsme se v hojném počtu, celkem 28 střelců nejen
ze Ředic, ale i ze širokého okolí. Počasí nám přálo a nálada byla výborná.
Celým turnajem nás slovem provázel pan Vladimír Lupínek. Pro účastníky i
diváky bylo připraveno malé pohoštění. Nejlepším střelcem a vítězem

posvícenské husy se stal Michal Vlček ze Starých Holic. Jako druhý se umístil
Marián Hromulák z Chotče a krásně třetí místo vybojoval Vladimír Dudek z
Horních Ředic. Titul nejlepší střelkyně si vystřílela Klára Pospíšilová z Brna.
Zajímavostí je, že tato v našem turnaji nová střelkyně se do soutěže dostala
až na poslední chvíli, na uvolněné místo pana Zdeňka Prouzy, našeho
dlouholetého účastníka turnaje.
Děkujeme všem za sponzorské dary, které byly hodnotnými cenami, bylo jich
opravdu hodně. Dále děkuje za pomoc místního mysliveckého spolku a
těšíme se na budoucí spolupráci. A ať nám to střílí...
Jarda Lohniský

TENIS
V letošní tenisové sezóně se opět konaly na antukových kurtech Horní Ředice
tradiční tenisové turnaje. Od 26.6. turnaj jednotlivců, kterého se zúčastnilo 15
hráčů. Zvítězil Jiří Lohniský před Lukášem Kovaříkem a Davidem
Velinským. Od 4.9. proběhl další turnaj ve čtyřhrách za účasti 9 dvojic. 1.místo
D.Ropek - M.Kužant, 2.místo J.Lohniský - D.Velinský, 3.místo F.Kolín -M.Bulva.
Závěrečný turnaj Losované dvojice za účasti 6 vylosovaných dvojic proběhl
2.10.2021. Zvítězila dvojice Blanka Charvátová -Tomáš Kysela před Jolanka
Šmejdová (nejmladší účastnice) Jiří Kosel, 3.místo obsadila dvojice Petra
Skácelová - Josef Petrenec
O organizaci všech turnajů se staral Pavel Rychtera a patří mu poděkování za
to, že pokračuje v několikaleté tradici tenisových turnajů v Horních Ředicích.
A jak sezónu trávili nejmenší adepti tenisového umění? Jsem spokojený s
jejich zájmem, výbornou účastí na trénincích, absolvováním „Tenisové
akademie“ 2. - 6.8. i touhou mít vlastní turnaj. Přání jsem splnil, i když se

turnaj musel konat téměř 14 dní. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo
2.10.2021 „U Rosničky“ nejen před rodiči, ale i účastníky turnaje losovaných

dvojic. Děkuji OÚ H.Ředice za diplomy, medaile a poháry pro první tři,
sponzorům CGC a Davidovi Křížovi.
Zvítězila Valeria Collia před Matěj Koubek a Ondřej Machatý. Další účastnici
turnaje: Daniel Collia, Matěj Ehrenberger, David Morávek, Vašek Štok, Sabina
Jiroutová...
Štefan Chyla

Vítání občánků
Kvůli pandemické situaci jsme neměli možnost naše malé občánky
v roce 2019 i v roce 2020 přivítat tak, jak jsme byli zvyklí. Nechtěli
jsme ale ani rodiče a babičky, ani jejich ratolesti o tento krásný zážitek
připravit. 6. června 2021 se tak konečně konalo vítání dětí, které se
narodily už v roce 2019 a pro své dárečky si hezky docupitaly po svých.
Bylo jich bez mála osmnáct a v neděli 24. října 2021 jsme přivítali tři
krásné princezny Elišku, Aničku a Amálku. Všem přejeme pevné zdraví
a spoustu radosti.
KK

Připravujeme pro vás:
08.12.2021 –
12.12.2021 –
18.12.2021 –
25.12.2021 –
31.12.2021 –

Česko zpívá koledy
Adventní koncert s Magdou Malou
Strojení vánočního stromečku pro zvířátka
Výšlap na kopec Hořánek
Silvestr u Obecního domu

Změna programu možná.

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

296

Opustili nás:
Helena Theimerová

44

Květuše Vašíčková

223

Přistěhovali se:
Amálie Kyselová

358

Jiří Pešek

77

Max Balák

280

Daniela Lohniská

157

Drahoslav Drábek

323

Petr Červa

384

Libuše Červová

384

Denisa Červová

384

David Kalanoš

245

Odstěhovali se:
Kristýna Melzochová

26

Jiřina Pařízková

157

Sára Pařízková

157

Kryštof Pařízek

157

Milan Kamenický

241

Ján Porubský

339

K 20. říjnu 2021 žije v naší obci 1051 obyvatel.

