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Když jaro odevzdá kvetoucí kraj
léto si pak najde ten pravý ráj
a sluníčko mělo by pálit a hřát,
co víc si v létě můžeme přát?
Oblohu domodra a sem tam deště
někdy je sucho, tak prosíme, ještě,
i letní bouřky mají své kouzlo
jen aby se po kroupách neuklouzlo.
Někdy však blesky nahání hrůzu
lije jak z konve, déšť smáčí mi blůzu,
hromy jsou hlasité a jde z nich strach
tráva se utápí v blátivých záplatách.
Už brzy je obloha celá čistě umytá
barevná duha je na nebi jak vyšitá,
slunce své paprsky do kraje posílá,
aby se každá kytka honem rozvila.
To je to pravé léto ta letní idyla…

Vážení spoluobčané,
ještě než jsme se ocitli na počátku další politické krize směřující zřejmě
k pádu vlády a možná i k předčasným volbám, které zase o něco navýší
dluh této země, prožili jsme týden obav z probíhajících záplav ve více než
sedmi stech českých městech a obcích. Záplavy způsobily mnoha lidem
značné utrpení, ale zároveň nás varovaly, že ohrožení je stále tu. Velké
záplavy či bleskové povodně mohou totiž přijít každý rok, stoletá voda
vůbec neznamená „jednou za sto let“.
O to víc mě mrzí, že jsme díky několika jedincům propásli šanci v rámci
pozemkových úprav v krátkém časovém horizontu vybudovat v katastru
obce navržená smysluplná povodňová opatření. V současném politickém
chaosu nám totiž nezbývá nic jiného než si přát, aby naše okolí nepostihly
podobné přívaly vody jako v roce 2006.
starosta obce
Ing. Jíří Kosel

ČERVEN je šestý měsíc gregoriánského kalendáře v roce, má 30 dní.
Kolem 21. června začíná na severní polokouli léto.
Jméno červen je odvozováno rozmanitě, například Rakowiecki a
Leška viděli jeho původ v červenání ovoce a jahod v tomto měsíci, ale
Partl odvozoval slovo od červenosti vůbec nebo od červů, kteří v
tomto období dělají škody zvláště na štěpích a ovoci. Někteří odvozují
jméno měsíce od sbírání červce, hmyzu, ze kteréhož se vyrábělo
barvivo.
1. června se slaví Mezinárodní den dětí (MDD)
1876 – Byl zahájen provoz druhé koňské tramvaje v Brně.1994
1881 – Bylo poprvé otevřeno Národní divadlo premiérou Smetanovy
Libuše
1955 – V Praze na Strahově začala I. celostátní spartakiáda.
1968 - Zrušena cenzura.
1984 – Vyrobena hra Tetris.
1996 – Byla objevena planetka Inastronoviny.
2001 – Byla ukončena výroba vozu Škoda Felicia.

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Ředice dne 9.5.2013
Zastupitelstvo obce se seznámilo:
a) se zprávou poradce DSOH Ing. Špajsem, který podal informace
o důvodech, které způsobily problémy ve financování „Sběrných
dvorů Holicko“.
Zastupitelstvo obce se schvaluje:
a) poskytnutí víceúčelové půjčky ve výši 200 000,- Kč DSOH na
proplacení faktur firmě Multitec. Půjčka je splatná v termínu do
15 dnů po obdržení finančních prostředků od Státního fondu.

životního prostředí na účet Mikroregionu Holicko.
b) rozpočtové změny 2/2013.

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 24.4.2013
Rada obce se seznámila:
a) s vyjádřením silničního správního úřadu v Holicích ohledně
umístění dopravní značky na soukromém pozemku u č.p.34.
b) s probíhajícím geotechnickým průzkumem pod plánovanou
přeložkou silnice I/36 (Časy - Holice).
c) s vytyčením hranic rybníků ležících v katastru Horních Ředic.
d) s rozhodnutím Valné hromady ČS a.s. vyplatit dividendu ve
výši 50,- Kč za jednu akcii za rok 2012 (naše obec vlastní 700
akcií).
Rada obce projednala:
a) záležitosti týkající se financování akce „Sběrné dvory Holicko“.
b) zprávu z jednání starostů obcí Horní Ředice a Vysoké Chvojno
s ředitelkou MŠ Bublinka paní Markétou Vohralíkovou.
c) provedené úpravy zeleně a zdravotní řezy u většiny stromů.
d) upravené smlouvy o odběru elektrické energie s firmou ČEZ a.s.
e) stav plánovaných investičních a neinvestičních akcií.
USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 22.5.2013
Rada obce se seznámila:
a) s opakovanou žádostí na SFDI ohledně rekonstrukce chodníku
od prodejny Potos k Holicím. Původní nebyla vzhledem
k drobným nedostatkům v projektové dokumentaci schválena.
b) s podanou žádostí na SFŽP ČR týkající se zametacího vozu pro
čištění komunikací.
c) se závěry jednání obce s Povodím Labe ohledně sečení
a údržby Ředičky.

d) se třemi schválenými stavebními řízeními našich občanů.

Rada obce projednala:
a) hospodaření obce za měsíce leden - duben.
b) možné pokračování úprav v prostoru tréninkového fotbalového
hřiště podle studie zpracované ing. Jelínkem.
Rada obce schválila:
a) pro VČP a.s. výši věcného břemena k pozemku parc.č. 1654.

Tenis
Začátkem května začala tenisová sezóna 2013. Zatím počasí častějšímu
využití tenisových kurtů nepřeje. Nejvíc je využívají děti které absolvovaly
zimní přípravu v tenisové hale v Pardubicích. I letos byla otevřená
„Tenisová škola pro děti“. Celkem se přihlásilo 13 dětí, z toho 8 dětí jsou
začátečníci, dokonce tři děti jsou ještě předškolního věku. Pravidelnost
tenisové výuky (pondělí a středa ) bohužel nepříznivě narušuje počasí
stejně jako naplánované tréninky ostatních dětí. Na červen připadnou
první dva turnaje dospělých. První se uskutečnil v sobotu 15. června -

Turnaj jednotlivců nad 50 roků.
Vítězství ve finálovém duelu s J. Koselem obhájil R. Rychtařík.

29. – 30.6.2013 Turnaj jednotlivců nad 35 roků
Zájemci se můžou přihlásit na tel.732173801 p.Chyla.
Štefan Chyla

Léto se blíží
Tak se nám rok chýlí ke svojí polovici, slunce stoupá n obloze
k vrcholu své dráhy, a až ho dosáhne, tak nám konečně nastane
vytoužené astronomické léto. Průběh letošní zimy nebyl nikterak
drsný, vypadalo to, že trochu pošetříme náklady na vytápění, ale
tyto úvahy vzaly za své v průběhu jara. Chladno, mrazíky,
deštivo a nakonec počasí všemu nasadilo korunu, což se
projevilo katastrofickými povodněmi. V době, když píšu tyto
řádky ještě vody všude neopadly, a kde ano, probíhají úklidové
akce, při nichž se projevuje síla lidské solidarity s postiženými.
Vyvstávají otázky, nad kterými budou přemýšlet chytré hlavy,
zda za to může skleníkový efekt, Golfský proud, nebo jiná lidská
činnost. Politici si budou přihřívat polívčičku svými sliby a
návrhy řešení. Jedno však je jisté, utužená půda v jejímž podloží
tvrdnou zbytky hnojiv vázaných na vápenec a činí půdu
nepropustnou, desítky (stovky, tisíce) čtverečních kilometrů
nových střech, silnic a zpevněných ploch, ze kterých je voda
okamžitě splavována do toků, kde způsobuje efekt „rychlé vody“.
Čím déle se hovoří o škodlivosti pěstování monokultur, tím více
vidíme na poli řepku a kukuřici. Brambory, řepu, jetel a další
plodiny, které při střídání dokázaly pohyb vody na polích
přizdržet nejsou vidět světa kraj. Nedávno jsem jel z dnes
postiženého Děčína a tolik žluté barvy (z kvetoucí olejky) jsem v
životě neviděl. Pokud nezačneme HOSPODAŘIT, přestat
budovat betonové džungle a začít se chovat v souladu
s přírodními zákony, nemůžeme se divit, že budeme pravidelně
vyplachováni velkou vodou. Člověk napáchal přírodě už mnoho
zla, a tak je v jeho životním zájmu se konečně začít chovat
odpovědně.
Všem přeji krásné letní počasí, příjemné prožití vytoužené
dovolené a již žádné katastrofické scénáře.
Václav Bažant
místostarosta obce

Vítání občánků
Nicolas Petráš
Tomáš Paulus
Adam Kříž
Josef Kubát

Ano, v dubnu jsme přivítali mezi nás „ředičáky“ čtyři kluky. Sál
byl plný babiček, dědečků, strýců, tetiček a bylo hezké vidět
pýchu v očích otců a lásku v náručí matek. Odměnou jim byla
finanční částka do začátku a malá pozornost na památku.
Děkujeme ZŠ Horní Ředice za hezký program a všem, kteří
celou akci pomáhali připravit.
KK

Něco dobrého z BABINCE…..
…. protože na čarodějnicích měly velký ohlas zelné placky,
rozhodli jsme se, že vám ten výborný recept prozradíme….
Připravte si:
kyselé zelí
vejce
hladká mouka
sůl, pepř
trocha mléka
olej na smažení
Všechno smícháte (těsto je stejné jako na bramboráky), dle vaší
chuti osolíte a opepříte. Na pánvi osmažíte.
Přejeme vám dobrou chuť.

Dětský den
Poslední květnový den se otevřela brána místního fotbalového hřiště
desítkám dětí a jejich dospělému doprovodu, aby, stejně jako každý rok,
společně stráveným odpolednem „oslavily“ Den dětí. (Ne)tradičně volené
páteční odpoledne se letos ukázalo jako prozřetelnost, neboť jsme si mohli
užívat připravené atrakce a další zábavu bez pláštěnek a vaťáků, popíjet
pivo místo horkého grogu a vylepšit si náladu v poslední době vzácnými
slunečními paprsky. Vedle obvyklých soutěží a her si mohly děti změřit
své síly v nové originální atrakci „pozemní bungee jumping“ (kdo nezná,
nechť dorazí příští rok ) nebo zkoušet sladit oko s prstem při střelbě ze
vzduchovky.
Zaslouženě vysoutěžené „Bambinos“ penízky postupně z rukou dětí
končily v kasách provozovatelek Bazárku se sladkostmi a jinými
drobnostmi, aby je mohly zase za rok s radostí vypustit do oběhu….Tak za
rok na shledanou, milé děti... …
Libuše Melichová

Čarodějnice
Velmi oblíbená akce u dětí a nás, co ji
realizujeme. Počasí přálo, oheň dobře hořel,
zábava byla v plném proudu, masek nepočítaně.
Velkou výhodou bylo i nově připravené pódium,
kde se nakonec vybláznili nejen ti nejmladší…
Výbornou pochoutkou byly letos domácí zeláky,
bramboráky, samozřejmě palačinky a tradiční
klobásy.
Přijeli se předvést i nejmenší ředičtí hasiči a
hasičky a ukázali nám, že i oni zvládnou uhasit
nejeden požár s profesionalitou jim vlastní. A
nesmím zapomenout ani na vystoupení břišních
tanečnic, které si pro letošek připravily speciální
vystoupení se skupinou Falcon a dokázali tak, že
se dá ladnost orientu a divokého break - dance spojit v hezký celek.
Zuzana Bolehovská

Ze školy
Naposledy v tomto školním roce si můžete přečíst zprávičky od našich malých
redaktorů:
Sportovky
Od 2. pololetí začal velmi oblíbený kroužek sportovky. Na sportovkách se hrají
různé míčové hry (vybíjená, na kapitána, přehazovaná atd.)
Sportovky jsou v provozu za vedení paní učitelky Morávkové, ale
dříve je vedla paní učitelka Horáková.
Sportovky jsou od 13:30 do 14:30 každou středu.
Napsali: Jiří Melč a Martin Locker

SBĚR PAPÍRU
SBĚR PAPÍRU SE KONAL DNE 26. 3. 2013 OD 15:00 DO 17:00.
1. VOJTĚCH SCHEJBAL-1345 KG
2. ANNA KOUBKOVÁ-420 KG
3. FILIP UDRŽAL-401 KG
4. TEREZA MACHATÁ-371 KG
5. PETRA KOUBKOVÁ-278 KG
CELKEM: 6718 KG
DĚKUJEME ZA POMOC PANU KOUBKOVI A MACHATÉMU A VŠEM
RODIČŮM, KTEŘÍ NÁM POMÁHALI SBÍRAT.
ZDROJ OBRÁZKU: WWW.GOOGLE.CZ

NAPSALY: JUSTÝNA KONVIČNÁ A PETRA KOUBKOVÁ

Velikonoce v Pardubicích
Dne 25. března jsme celá škola jeli autobusem do Pardubic, kde
byly „VELIKONOCE NA ZÁMKU“. Byly tam připravené velikonoční
dílny (kde si děti mohly vyrobit velikonoční výrobky), krámky
s velikonočními zákusky, zvířátka (např.: prase vietnamské se
selaty, ovce s jehňaty, koza s kůzlaty, husa, tele, které nemělo jméno a děti
mohly nějaké jméno napsat na papírek a dát do krabičky atd.) a výrobky
(např.: velikonoční beránci, cukroví, pralinky, pivo, čaj, káva atd.) -všecko to
byly výrobky středních škol v pardubickém kraji. Moc se nám to líbilo!!!!!!!!

Napsaly: Adéla Theimerová a Nikol Machatá

Čarodějnice
Oslava svátku čarodějnic probíhala 30. dubna 2013. Učili jsme se jen 2
hodiny. Všichni se přestrojili za čaroděje/čarodějnici. Pálení čarodějnic se
konalo v Horních Ředicích večer na fotbalovém stadionu.
Napsal: Jiří Melč

Florbalový turnaj
V pátek 10. května se uskutečnil turnaj ve florbalu. Konal se ve sportovní hale
Holubova gymnázia v Holicích. Byly tam dvě skupiny. Ve skupině A byly týmy:
Ostřetín, Horní Ředice a Dolní Ředice. Ve skupině B byly týmy: Komenského
Holice, Holubova Holice, Horní Jelení a Roveň. Náš tým: Jiří Melč, Marie
Vlasáková, Jakub Hrdý, Vojtěch Schejbal, Tomáš Navrátil, Milan Bečka,
Martin Locker a Monika Černíková.

Výsledek: 1. Holubova Holice
2. Komenského Holice
3. Ostřetín
4. Horní Ředice
5. Horní Jelení
6. Dolní Ředice
7. Roveň
Napsali: Míla Bečka a Vojtěch Schejbal

Den matek
12. května v 15:00 se v sále Obecního domu uskutečnila oslava svátku Dne
matek. Před programem všechny přivítal pan starosta, poté ještě paní
ředitelka a pak už program začal. Program obsahoval: Vystoupení družiny Volám tě, sluníčko, Žížalička, Prádlo, Malé flétny a 5. ročník - Šel Janeček na
kopeček, Dú, valaši, dú, Běžela ovečka, Moderní tanec, Dramatický kroužek –
Turecký pochod, 4. + 5. ročník – Loutkové divadlo, Flétny + klavír Pluj moje
růže, Dramatický kroužek – Židle, Velké flétny – Marina, Ej, tam na dolince, O
šípkovích růžích, Dramatický kroužek – divadlo Červená karkulka, 2. + 3.
ročník – Když si táta pohvizduje, Dramatický kroužek – Francouzský tanec, 1.
ročník – Maminka, Všichni – Ať ti prší sluníčko. Vystoupení trvalo asi 1
hodinu.
Napsal: Jíří Melč

Přírodovědná soutěž
15. května jeli žáci 3. - 5. r. do Holic do DDM na přírodovědnou soutěž.
Nejprve měli poznávat rostliny, potom zvířata a nakonec psali test.
V kategorii 5. a 6. třída se umístily:
Černíková Monika 9. místo
Vlasáková Marie 9. místo
Theimerová Adéla 12. místo
Čermáková Petra 21. místo
V kategorii 3. a 4. třída se umístily:
Vlasáková Alena 23. místo
Konvičná Justýna 27. místo
Koubková Petra 27. místo
Andresová Natálie 33. místo
Jedličková Daniela 36. místo
Nakonec jsme si došli na točenou zmrzlinu.
Napsaly: Petra Koubková a Mája Vlasáková

Co nás ještě čeká? Trénink cyklistů na dopravním hřišti, pasování
prvňáčků na čtenáře, vystoupení dramatického kroužku a na závěr roku
třídenní pobyt středisku ekologické výchovy v Oucmanicích. A pak …
prázdniny!!!! Všem přejeme hodně sluníčka a hodně krásných zážitků.
M. Kaplanová, ředitelka školy

OBEC Horní Ředice
VÁS SRDEČNĚ ZVE PŘI PŘÍLEŽITOSTI 255. VÝROČÍ
BITVY SEDMILETÉ VÁLKY, KTERÁ SE ODEHRÁLA 11. A 12. 7. 1758

PROGRAM:
18.30
19.30
20.30
22.00
22.30

„Červená Karkulka“ - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY HORNÍ ŘEDICE
„DÍVČÍ VÁLKA“ - HORNOŘEDICKÉ OCHOTNICKÉ
DIVADLO
TANEČNÍ ZÁBAVA - K TANCI I POSLECHU HRAJE
SKUPINA RENONC
OHŇOVÁ SHOW
TANEČNÍ ZÁBAVA - K TANCI I POSLECHU HRAJE
SKUPINA HARDMOK A RENONC

PROGRAM:
10.00

10.30
12.00
13.00

14.00
14.30
15.00
16.00
17.00
17.15

NÁSTUP VŠECH JEDNOTEK U ŠKOLY
S HISTORICKOU HUDBOU 6. PRAPORU POLNÍCH
MYSLIVCŮ
ODCHOD PRŮVODU A PIETNÍ AKT- CCA DO 11:30 HOD.
HŘIŠTĚ - VYSTOUPENÍ HUSARŮ NA KONÍCH
A PREZENTACE DĚLA S KOLESNOU
VYSTOUPENÍ SKUPINY HISTORICKÉHO ŠERMU
CORPORAL A SOUTĚŽE PRO DĚTI VE STŘELBĚ
Z KUŠE, HISTORICKÉ HRY
VYSTOUPENÍ HISTORICKÉ HUDBY 6. PRAPORU
POLNÍCH MYSLIVCŮ
NÁSTUP JEDNOTEK DO POZIC A PŘÍPRAVA NA
BITVU
BITEVNÍ UKÁZKA
„BOJ O ŘEDICKOU HRÁZ ROKU 1758“
DOBOVÁ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
NÁSTUP VŠECH JEDNOTEK, PODĚKOVÁNÍ
- 18.30 „NEŠLAPETO“ - KONCERT KRAMÁŘSKÝCH PÍSNÍ

Cyklovýlet
Letošní cyklovýlet byl výjimečným už od úplného plánování.
Rozhodli jsme se, že ho trošku zpestříme a to se nám opravdu
povedlo. Místo jedné trasy, jsme se vydali hned na tři. Cíl byl však
jasný. Vrátili jsme se po deseti letech na místo činu…do Velin
k pramenu řeky Ředičky.
Pro úplné začátečníky byla připravena trasa rovnou za nosem, pro
pokročilce a milovníky lesní přírody byla zvolena cesta Horní
Ředice - Ostřetín přes lesní cestu. A pro zdatné trasa nejdelší přes
Chvojno….
Sama mohu posoudit pouze trasu pro milovníky lesa. Vše probíhalo
podle plánu až do jedné malé vloudilé chybičky. A díky ní jsme
celá 35ti členná parta cyklistů skončili až na Horním Jelení. Přes
všechny výmoly, kořeny, bažiny jsme ale všichni byli
v pořádku….kola plná listí, bláta, nohavice špinavé až ke kolenům,
v obličeji, na zádech a bůhví kde ještě kapičky potu. Žízniví a
hladoví jsme dorazili s opravdovou radostí, že vidíme lavičku, pivo
a kus chleba s klobásou….
Zaslouženě jsme se občerstvili, natáhli si nohy a potom už jsme se
vydali na cestu zpět….tentokrát už ale na jistotu, sešupem rovnou
z kopce až domů do Ředic.
A příští rok? Jedeme zase!

Zuzana Bolehovská
TJ Sokol informuje:
Plánovaná tělovýchovná akademie „My rádi cvičíme“ byla z důvodu
nepřejícího počasí přeložena na září. Náhradním termínem bylo
stanoveno 23. září (30.září) 2013.
Počasí naopak přálo florbalovému turnaji dospělých v neděli 16. června
na našem víceúčelovém hřišti. Z Pardubicka se ho účastnilo 9 mužstev
a vítězství po litých bojích získali hráči sousedních Holic.

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HORNÍCH ŘEDICÍCH
 23. února se zúčastnilo 6 členů Sboru dobrovolných
hasičů školení na vedoucího oddílu pro děti na Horním
Jelení.
 24. února proběhlo školení ,,zdravovědy“.
 9. března proběhlo školení ,,pilek“.
 26. dubna jsme se zúčastnili námětového cvičení
v Chotči.
 30. dubna sbor zajišťoval dohled při pálení „Čarodějnic“.
 V sobotu 18. května jsme společně se Sborem
dobrovolných hasičů z Holic uspořádali pro členy,
rodinné příslušníky a přátele posezení v hasičské
zbrojnici.
 31. 5. uspořádala kulturní komise obecní rady ve
spolupráci s ostatními organizacemi v obci Dětský den.
Hasičský sbor připravil pro děti různé disciplíny s požární
tématikou.
Založení oddílu pro nejmenší hasiče:
 Nejaktuálnější činností Sboru dobrovolných hasičů je založení oddílu pro
nejmenší hasiče.
 V únoru se 6 členů Sboru dobrovolných hasičů účastnilo školení v
Horním Jelení na vedoucího oddílu pro nejmenší hasiče. Úspěšné složení
praktických a teoretických zkoušek umožnilo vytvoření oddílu pro
nejmenší hasiče.







Tématika tohoto oddílu je formou: ,,Hry plamen“.
Tatínkové a členové Sboru dobrovolných hasičů vyrobili dětem
,,hasičskou koňku“, celkem se na výrobě podílelo 6 členů dobrovolných
hasičů a samotná výroba trvala přibližně 136 hodin.
Výsledek ,,hasičské koňky“ je ohromující, děti i rodiče jsou nadšení, velké
díky patří našim hasičům!
Tento oddíl navštěvují dětí od 4 let, předškolní i školní.
Nasazení, nálada, zájem a chuť do tohoto nového koníčku je obrovská!



Děti se scházejí pravidelně v pondělí od 17 hodin na fotbalovém hřišti,
nebo pro nepřízeň počasí v tělocvičně ZŠ v Horních Ředicích.



Tento oddíl je teprve na začátku a s dětmi plánujeme různé aktivity
například:
o raft,
o procházky do lesa,
o spaní ve stanu,
o výlety, turistika,
o obeznámení hasičské techniky,
o hasičské dovednosti (uzly, značky, atd.).
Po krátkém nacvičování se děti zúčastnily oslav 135 let SDH Pardubic
27. 4. a předvedly dva požární útoky.
Dále děti vystupovaly na pálení Čarodějnic v Horních Ředicích, kde
předvedly hašení se sacím košem pomocí savic a se sáním z nádrže,
úspěšně uhasily dva ohně.
Také děti pojedou 8. června do Litoměřic, kde se společně s ostatními
členy Sboru dobrovolných hasičů zúčastní slavnostního průvodu.






Velitel oddílu: Martin Brandýský
Vedoucí oddílu: Luboš Kvapil
Instruktoři oddílu: Martina Brandýská, Veronika Řepková, Pavel Sláma,
Petra Karásková

Kontakt pro přihlášení dětí do oddílu:

Luboš Kvapil tel.: 606 729 719
Email: luboskvapil@atlas.cz
Martina Brandýská tel.: 774 534 577
Email:
Martina.Brandyska@seznam.cz

Na nové členy se budeme těšit!

oslavy 135 let
SDH Pardubice

za Sbor
dobrovolných
hasičů Horní Ředice
Veronika Řepková

www.klubslapacichmoskvicu.cz
si Vás dovoluje pozvat na

POŘÁDANÝ V SOBOTU 24.8. 2013 NA FOTBALOVÉM
HŘIŠTI V HORNÍCH ŘEDICÍCH
PROGRAM:
- registrace závodníků od 10 hodin
- závody od 13 hodin
…a těšit se můžete i na pestrý doprovodný program
(trampolína, soutěž o nejsympatičtější autíčko,…)
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Nové směrnice EU přinesou změny i k nám
Evropská unie dál zpřísňuje směrnice upravující podmínky životního cyklu
elektrických spotřebičů. Na některé změny je Česká republika už dnes
připravena, jiné představují výzvu do budoucna pro nás pro všechny.
První směrnice výrazněji než dosud omezuje používání nebezpečných
látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ) s cílem přispět k
ochraně lidského zdraví a životního prostředí včetně využití a zneškodnění
odpadních EEZ způsoby šetrnými k životnímu prostředí.
Druhá - O odpadních elektrických a elektronických zařízeních - se do české
legislativy musí promítnout nejpozději do 14. února roku 2014. Mimo jiné
nově stanoví kvóty pro množství zpětně odebraného elektrozařízení. Jsou
podstatně přísnější než dosud.
Co nás čeká v příštích letech
Během čtyř let musí členské státy EU ročně zvýšit množství vysbíraných
spotřebičů na 40-45 % průměrné hmotnosti výrobků uvedených na
národní trh tři roky zpětně.
Od roku 2019 pak musí postupně všechny členské státy EU ročně vysbírat
65 % průměrné hmotnosti spotřebičů uvedených na trh v předchozích
třech letech, anebo zrecyklovat 85 % hmotnosti z celkové produkce
elektroodpadu. Stát také odpovídá za splnění této povinnosti. Směrnice
totiž umožňuje vypočítat toto množství dvěma odlišnými způsoby a zatím
není jasné, ke kterému z nich se přikloní naši zákonodárci.
Množství, které odevzdají Češi dnes, ale odpovídá jen zhruba 30 až 40
procentům množství vypočítaného podle jedné nebo druhé metodiky.
Minimálním požadavkem EU jsou prozatím čtyři kilogramy vytříděného
elektroodpadu na obyvatele a rok.
Náskok díky ELEKTROWINu
Obchodníci s elektrem, jejichž prodejní plocha přesáhne 400 m2, budou
muset zdarma odebírat malé vysloužilé spotřebiče, aniž by zpětný odběr
vázali na nákup nového zařízení.
ELEKTROWIN a jeho smluvní partneři z řad prodejců mají v tomto směru
náskok. I menší prodejny mají možnost vybavit se sběrnými koši

ELEKTROWINu, jejichž obsah se díky kolektivnímu systému dostane, pro
spotřebitele zdarma, ke zpracovatelům.
Surovin je stále méně
V evropských domácnostech slouží podle statistik dohromady celkem
633,8 milionu velkých spotřebičů, jako jsou pračky a ledničky. Zhruba 188
milionů z nich je starších 10 let.
To na jedné straně znamená vysoké nároky na jejich budoucí ekologickou
recyklaci, na druhé straně to představuje skvělou příležitost, jak nahradit
omezené surovinové zdroje.
Těch totiž v Evropě stále ubývá a podle odborníků je budou země, které
jimi stále disponují, čím dál přísněji chránit.
Při výrobě nových spotřebičů se například využívají kovy získávané ze
vzácných zemin jako je dysprosium, terbium, thulium, lutetium nebo
yttrium, i když technologie se vyvíjejí a použité materiály se mohou v
budoucnu nahradit.
Těžba vzácných prvků je rychle rostoucím odvětvím, které v současné
době závisí z velké části na Číně. Ta disponuje více než 40 procenty všech
zásob vyskytujících se na naší planetě. Nabídka je už nyní nižší než
poptávka. Během let se kvóta čínského vývozu stále snižovala a časem lze
očekávat naprostý zákaz vývozu přinejmenším u části těchto surovin.
Surovinová strategie EU je proto založena na třech pilířích: zajištění
rovných podmínek v přístupu ke zdrojům ve třetích zemích, podpoře
udržitelných dodávek z evropských zdrojů a zvýšení účinnosti využití
zdrojů, včetně recyklace.
Recyklace je totiž v mnoha případech mnohem bohatším zdrojem surovin
než primární těžba. Zatímco z tuny rudy se dá získat zhruba pět gramů
zlata, z tuny vysloužilých elektrospotřebičů, které zlato obsahují, je ho 200
gramů.

ŘEDICKÝ PIVOVAR OTEVŘEN
srdečně Vás zveme na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
s doprovodným programem pro celou rodinu.
Kde? Dolnoředické hřiště.
Kdy? 29.6.2013 od 14,00 hodin.
Co?

Exkurze do pivovaru v organizovaných intervalech.

Soutěž pro děti i dospělé (hod sudem, pivní slalom…)
Představení našich piv ( a jiné občerstvení).
Kus prasete na rožni.
18,00 hod. vystoupí kapela
Od 14.6. již možno zakoupit pivo v PET lahvi, v 20, 30 a 50 l keg sudech. Možnost
naplnění vlastních 5 l party soudku. Prodejní místa budou průběžně aktualizována
na www.pivovarmordyr.cz, objednávky na pivovarmordyr@seznam.cz, nebo tel
604618668, 777196987,731779746 . DEJ BŮH ŠTĚSTÍ !

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ

VÍT CENTNER

533 22 Býšť 150
tel.: 736 250 202
e - mail: vit.centner@seznam.cz

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
20.6. 2013

PASOVÁNÍ MALÝCH ČTENÁŘŮ

21.6. 2013

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
„OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE 7.LETÉ VÁLKY“
18 - 22 HODIN - ZVONICE U KOSTELA SV. VÁCLAVA

22.6. - 23.6. 2013

4. VZPOMÍNKOVÉ OSLAVY SEDMILETÉ VÁLKY

červenec

datum bude upřesněn 1.TURNAJ V MINIGOLFU „O ZLATÉHO GOLFÍKA“

24.8. 2013

2. OFICIÁLNÍ SRAZ KLUBU ŠLAPACÍCH MOSKVIČŮ

17. - 18.8. 2013

XIII. ROČNÍK - MISTROVSTVÍ ŘEDIC JEDNOTLIVCŮ

31.8. - 1.9. 2013

XVIII. ROČNÍK - TENISOVÝ TURNAJ VE ČTYŘHRÁCH

31.8. 2013

BENÁTSKÁ NOC - HARDMOK, TAM

Rádi bychom Vás pozvali na oprášenou první…

Kde

-

Horní Ředice - fotbalové hřiště

Kdy

-

Od
Vstupné

-

31.08. 2013
20:00 – 01:00 hodin

Vystoupí:

100,- svěží hard rock Ředice

TAM

- rock-heavy Praha - první
průkopník heavy metalu v ČR
- grunge-rock - Sezemice

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Přistěhovali se:
Friedrich Denis
Friedrich Milan
Fridrichová Danuška
Friedrichová Nicole
Friedrichová Věra
Fiala Robert

č.p.344
č.p.344
č.p.344
č.p.344
č.p.344
č.p.346

Odstěhovali se:
Pažout Ondřej
Pažoutová Eliška
Pažoutová Nela
Pažoutová Pavlína
Hanulíková Kristýna

č.p.180
č.p.180
č.p.180
č.p.180
č.p.62

Narodili se:
Kotfald Kryštof
Malý Martin

č.p.286
č.p.350

Opustili nás:
Jozíf Zdeněk
Konvalinová Eva
Tobiášek Miroslav
Lempachová Jindřiška
Půlpánová Marie

č.p.185
č.p.225
č.p.234
č.p.205
č.p.136

K 18. červnu žije v naší obci 998 obyvatel.

POJIŠŤOVNA ČSOB
nám.T.G.M. Holice 16
NABÍZÍ

POJIŠTĚNÍ MOT. VOZIDEL
ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
POJIŠTĚNÍ MAJETKU
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
otevřeno pondělí až čtvrtek 8.00-17.00
tel.605271247
736257479

Masérské studio Veroniky Beckové Vás zve
na relaxační masáž za velmi příznivé ceny.

Masérské studio Veroniky Beckové
Veronika Becková
Horní Ředice 101 (Obecní úřad, vchod z
parkoviště,2.patro)

Tel.: 604 522 076
V prodeji jsou k dispozici i dárkové poukazy.

Masáž zad (30 min.)
180,-Kč
Masáž zad a šíje (45 min.) 250,-Kč
Masáž šíje (15 min.)
100,-Kč
Masáž nohou (45 min.)
250,-Kč
Masáž rukou (45 min.)
200,-Kč
Masáž břicha (5 min.)
50,-Kč
Masáž celého těla (150.min.)500,-Kč

-----------------------------------------------------------------------Červen 2013

