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Vítr se ve větvičkách pohoupává
a potichoučku šumí tráva.
Nebe je plné obláčků
a škola zase školáčků.
Stromy už odkládají letní šat,
teď budou dlouho dlouho spát.
Tak dobrou noc jim popřejeme
a za kamny se ohřejeme.

Vážení spoluobčané,
Lilka Ročáková ve druhé polovině šedesátých let minulého století
zpívala v jedné své písni…
BYLO LÉTO, HORKÉ LÉTO
TAK JAK LÉTO MÁ BÝT….
a jistě netušila, že to letošní bude přesně takové a že téměř celé dva
prázdninové měsíce si slunce nevezme dovolenou.
Teplé počasí bez dešťových srážek mělo i negativní stránky. Zcela jistě
ovlivnilo úrodu u některých zemědělských plodin a rovněž houbařům
přineslo více smutku než radosti. Tu měli zcela jistě majitelé koupališť
a plováren a také četní milovníci letních květin. Oproti minulým létům
jsme totiž mohli sledovat mnohem nižší výskyt plísní a houbových
chorob, což příznivě ovlivnilo pestrou květinovou výzdobu zahrad,
předzahrádek, balkonů a parapetů u rodinných domů. Rovněž na
bohatě rozkvetlá a upravená veřejná prostranství jsme mnohokrát
slyšeli slova chvály.
Začátek školního roku přinesl nepříjemnou změnu počasí a připomněl
nám po letních radovánkách, jak málo času před nastoupením zimy
zbývá na dokončení různých „restů“.

Jsem přesvědčen, že alespoň v naší obci díky obecní pracovní skupině
se jich podaří splnit co nejvíce a pokud dvě největší dodavatelské akce
letošního roku (bezbariérový chodník od Potosu do Holic a výměna
sloupů veřejného osvětlení od Potosu k Dolním Ředicím) budou
ukončeny a předány v plánovaném termínu do konce října, můžeme se
brzy těšit na Horní Ředice opět o trochu krásnější.

Ing. Jiří Kosel
starosta obce

Září
je devátý měsíc gregoriánského kalendáře a má 30 dní. Kolem 23. září začíná na
severní polokouli podzim (podzimní rovnodennost). Staročeské označení tohoto
[1]
měsíce bylo zářuj nebo zářij, což znamená „za říje“; odvozování od slunečního
záření je pouze lidovou etymologií. Mnoho jazyků převzalo jeho latinský název
September (šlo o sedmý měsíc před reformou kalendáře).

V září začíná období podzimní sklizně. Kromě ovoce a brambor dozrává také
vinná réva a chmel. Proto se v lidové tradici českých zemích odehrávají v
tomto měsíci tzv. sklizňové slavnosti - vinobraní, dočesná nebo pro jižní
Čechy typická konopická.
28. září je den sv. Václava. Dnes den státního svátku, do nedávné minulosti
den, kdy se v hornatých krajích sváděl dobytek z letních pastvin do vsí k
přezimování. V některých oblastech také končila roční služba čeledi a zároveň
se uzavíraly smlouvy s hospodáři na příští rok. Na Plzeňsku si čeleď ze svých
řad volila chudého krále a královnu, kteří pak se svými "dvořany" obcházeli
ves a se zpěvem prosili o dary (vejce, pečivo). Večer se pak v místní hospodě
konala z výslužky hostina.
1347 – Karel IV. korunován českým králem a Blanka z Valois českou
královnou.
1956 – založení společnosti Sazka v budově nakladatelství Olympia v
Klimentské ulici v Praze.
2001 – Historicky první český pilot v závodě F1 - Tomáš Enge

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Ředice dne 27.6.2013
Zastupitelstvo obce se seznámilo:
a) s hospodařením obce leden - květen.
b) s výzvou MŠMT ČR na úpravu a rozšíření tréninkového hřiště
o plochy na míčové hry a běžeckou dráhu
(podporována by měla být především občanská sdružení)
c) s podanou žádostí na pořízení zametacího vozu z OP ŽP
Zastupitelstvo obce doporučilo:
a) projednání s holickou farností Římskokatolické církve provedení
potřebných oprav našeho kostela
Zastupitelstvo obce schválilo:
a) rozpočtové změny č.3/2013
b) nájemní smlouvu na využití nebytových prostor - Veronika Becková
USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 24.7.2013
Rada obce se seznámila:
a) se zprávou o rozsahu povodňových škod způsobených povodní
dne 25.6.2013 na obecním majetku zpracovanou Ing. Praxem
b) s výsledkem výběrového řízení stavby „Bezbariérového
chodníku od Potosu k Holicím“. Z pěti zúčastněných firem
nejnižší nabídku zaslala firma Agrostav a.s. - 2 259 926,- Kč bez
DPH.
c) s výsledkem výběrového řízení akce „Výměna sloupů VO od
prodejny Potos k Dolním Ředicím - účastnily se 3 firmy
(nejnižší nabídku 850 324,- Kč předložila firma Roček)
d) s možností získání dotace od MŠMT na dostavbu sportovního
areálu u Ředického rybníka
e) s ukončenými úpravami střešní krytiny ZŠ (upevnění střešních
šablon, omytí tlakovou vodou, nátěr)
Rada obce projednala:
a) nutnost instalace bezpečnostních prvků k ochraně obecního
majetku

Rada obce schválila:
a) výši ceny za panely rekonstruovaného chodníku - 150,- Kč/kus
b) příspěvek na vybavení pro malé hasiče
USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 4.9.2013
Rada obce se seznámila:
a) s hospodařením obce leden - červenec
b) s provedenými pracemi na údržbě obecních zařízení ( nátěr
minigolfu, dětských hřišť, zastávek), připravuje se nátěr
podhledů Obecního domu
c) s průběhem výstavby bezbariérového chodníku
Rada obce projednala:
a) zadávací řízení na veřejnou zakázku - zametací vůz
b) reklamační vady na nezkolaudovaném sběrném dvoře - tyto
opakovaně byly předány firmě Strabag
c) umístění zrcadla na mostě u Konvalinových č.p.55 (před hranicí
s Dolními Ředicemi)
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Ředice dne 19.9.2013
Zastupitelstvo obce se seznámilo:
c) s hospodařením obce leden - srpen
Zastupitelstvo obce doporučilo:
a) projednat s biskupstvím Římskokatolické církve v Hradci
Králové nutné opravy kostela Sv. Václava, popřípadě zjistit
možnosti převodu kostela do majetku obce
Zastupitelstvo obce schválilo:
a) rozpočtové změny č.4/2013
b) navýšení kapacity jídelny v ZŠ Horní Ředice v počtu vydaných
jídel z 50ti na 70 obědů
c) navýšení kapacity družiny z 25ti na 50 žáků
d) investiční záměr na dokončení sportovního areálu pro
volnočasové aktivity v prostoru tréninkového fotbalového hřiště
a dlouhodobý pronájem TJ Sokol Horní Ředice

Tenis
Tenisová sezóna na kurtech Horních Ředic úspěšně pokračuje a kurty
jsou využívané především v podvečerních hodinách, kdy uspokojit všechny
zájemce se některé dny nedaří. Proto je nutné, aby hráči s tzv.“stálou
rezervací“ včas oznámili (min. 24 hodin) na tel.č.732173801,že svůj termín
nevyužijí a tím umožnili hraní ostatním zájemcům.
V průběhu prázdnin kurty využívaly dopoledne i odpoledne děti,
především děti, které se tenisu věnují a pravidelně se zúčastňují tréninků.
A v Horních Ředicích je takových dětí v různém věku víc než dost.Téměř
všechny, které absolvovaly jarní tenisovou školu, pokračovaly s tenisem dál.
V průběhu prázdnin se uskutečnily tři turnusy „Letní tenisové akademie“,
zúčastnilo se celkem 22 dětí, mezi nimi i děti z Holic, některé absolvovaly i
dva turnusy. Pro většinu z těchto dětí je připraven „Tenisový turnaj dětí do 14
ti roků“. V sobotu 7. září tenisově vyspělejší děti a v neděli 8. září pro
začátečníky. Oba turnaje začínají v 8.oo hodin a předpokládá se účast 20 dětí.
Uskutečnily se i další dva plánované turnaje pro dospělé.
Mistrovství Ředic v tenise jednotlivců. Turnaj se uskutečnil 17. - 18.8.2013 a
zúčastnilo se celkem 16 hráčů, mezi nimi i čtyři ženy.
Zvítězil Josef Mansfeld a obhájil loňské prvenství před Romanem
Rychtaříkem. Na třetím místě skončil Jiří Kosel a čtvrté místo obsadil
Pavel Rychtera.
31.8. - 1.9. 2013 proběhl Tenisový turnaj „OPEN CUP“ ve čtyřhrách již XVIII.
ročník. Zúčastnilo se 16 dvojic. Některé zápasy měly vysokou sportovní
úroveň, především zápasy v semifinále, kam se probojovali všechny čtyři
nasazené dvojice. Ve finále zvítězili a loňské prvenství obhájili Jirka Mansfeld
s Lukášem Kovaříkem nad dvojící Jirka Lohniský s Jaroslav Drmla.
3. místo obsadila dvojice Lukáš Houdek se Slávkem Polákem a 4. místo
Kristýna Houdková s Pavlem Houdkem ( dcera s otcem).
A ještě nás čeká:

28.-29.9. Závěrečný tenisový turnaj „Losované dvojice“

TENISOVÝ TURNAJ ŽEN a DÍVEK 2013
Ve dnech 14. - 15. září se uskutečnil II. roč. Turnaje žen a dívek v tenise.
Do turnaje se přihlásilo jako vloni 12 hráček a i přes velmi nepříznivé
počasí, které turnaj provázelo a narušovalo všechny přihlášené hráčky
turnaj absolvovaly. Letos turnaj absolvovaly turnaj i dvě dvanáctileté
hráčky Denisa Lohniská a Sabina Ročková.
Ve finále zvítězila Michaela Stránská (15ti letá) a oplatila tak porážku
loňské vítězce Petře Skácelové. Obě předvedly hru hodnou finále.
I na třetím a čtvrtém místě došlo k výměně proti I. ročníku. Třetí místo
získala Nikola Lohniská, čtvrté Jana Mansfeldová.
Lze doufat, že i tento turnaj získá tradici jako ostatní turnaje na H. Ředicích.
Poslední turnaj sezóny –Losované dvojice (čtyřhry) se uskuteční 28 .- 29.září
a zájemci se stále můžou přihlásit na tel. 732173801 p. Chyla.

Štefan Chyla
------------------------------------------------------------------------------------------

Něco dobrého z BABINCE…..
….MRKEV TROCHU JINAK
Mrkvové šátečky
1/2kg polohrubé mouky
1Hera na pečení
2 vejce
2 velké nastrouhané mrkve
1 prášek do pečiva

NÁPLŇ: dle vlastních chutí tvarohovou,
povidlovou, makovou…

Něco z jiného šálku….
Není to zase tak dlouho, co jsme si přáli k novému roku. Ten je ale tak
uspěchaný, že již spěje ke konci třetího čtvrtletí. Teplíčka v létě si snad
každý užil dost, že až někdy jsme si přáli pootočit pomyslným
kolečkem na čárku chladněji. Pozdní léto má také svoji poezii. Krátí se
dny a ještě občas teplé podvečery svádí k posezení s přáteli venku. Na
zahrádkách dozrává ovoce, které má daleko lahodnější chuť, než to co
nám s předponou „euro“ nabízejí obchodní řetězce. A se zeleninou je to
totožné. Houbaři zatím v lesích mnoho štěstí nepotkali, zatím se dosud
nikdo velkým úlovkem nechlubil. Snad se ještě dočkáme lepších
podmínek k houbaření.
V minulých týdnech se opět ve vsi rozmohly krádeže, kde některé jen
těžko snesou přívlastek drobné. V té době se několikrát po vsi šířil pach
spáleniny silně připomínající pálení kabelů, kterých se též několik
ztratilo. Z tohoto místa apeluji na spoluobčany, aby si všímali těchto
skutečností a hlavně si je nenechávali pro sebe a ohlásili je na policejní
číslo 158.
Čím dříve, tím lépe, protože za tři dny to už většinou není nic platné.
Smutnou skutečností ovšem je fakt, že drobné delikty zůstávají
nepotrestány a pachatelům narůstá chuť spáchat větší „kauf“.
A abychom tento článek nekončili příliš pesimisticky, záhy nastane babí
léto s nádherou barev stromového listí, zrajících jeřabin a šípků
ozdobených tisíci démanty z rosy třpytící se v ranním slunci. Vnímat
krásu přírody je snad nejlepší lék na všechny shony a stresy
produkované moderní dobou.
Krásné podzimní dny přeje ant.

Z klubu šlapacích moskvičů
V sobotu 24.8.2013 se na hřišti v Dolních Ředicích konal 2. Sraz a
závody šlapacích moskvičů, pro větší účastníky i závody šlapacích
motokár. Srazu se zúčastnilo přibližně 30 šlapacích autíček, z toho 22
moskvičů. Ta se sjela z různých koutů ČR, nejvzdálenější bylo až
z Bratislavy.
Prezentace závodníků byla od 10hodin. Závodilo se v 5ti kategoriích:
šlapací moskviče
šlapací motokáry - mladší děti
šlapací motokáry - starší děti
šlapací motokáry - ženy
šlapací motokáry - muži
V průběhu dne bylo pro děti k dispozici: trampolína, skákací hrad,
malování na obličej, šlapací motokáry a moskviče… a samozřejmě i
občerstvení.
Před zahájením závodů si děti splnily několik úkolů spojených se
šlapacími autíčky. Za splnění si vybraly malou odměnu.
Jako první byl odstartován závod šlapacích moskvičů cca v 13h a
startovací listina čítala 27 závodníků. Ostatní závody motokár
následovaly v průběhu odpoledne. Vyhlašování výsledků probíhalo
vždy
po
ukončení
jednotlivých
závodů.
První tři místa byla odměněna diplomem, medailí či pohárem a taškou
s upomínkovými předměty. Všichni zúčastnění také dostali perníkovou
medaili. Počasí nám přálo a díky dobrému organizačnímu týmu se akce
vydařila a my jsme zaznamenali spoustu kladných ohlasů jak od
soutěžících tak i od diváků a reportérů novin 5 + 2 a www stránek
www.novinky.cz.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem malým řidičům, ale i jejich
rodičům co nezůstali pozadu a závody si také vyzkoušeli.

Další velké díky patří lidem, co s akcí pomáhali. A také všem
sponzorům, kteří nás byli ochotni podpořit.
Papírnictví U kostela – Holice, David Kříž, Potos, Hostinec U
Červinků, Hostel Trim – Pavel Netušil, Květákov.net, OÚ Horní
Ředice, OÚ Dolní Ředice, Pí. Stanislava Hrdá, P. Josef Kubizňák,
pacific Direct – Podlesí, Pivovar Holba, P. Šinkora, p. Lenka
Kotfaldová a dalším, na které jsme neúmyslně zapomněli.
Na dalším ročníku srazu a závodů šlapacích moskvičů a motokár se
budou těšit maminy, co vás celým dnem provázely.
Martina Brandýská a Pavlína Morávková.

Sběr oděvů a textilních materiálů
Obec Horní Ředice ve spolupráci s firmou DIMATEX CS a s podporou
Ministerstva životního prostředí ČR připravuje pro naše občany umístění
kontejnerů na sběr použitých oděvů a textilních materiálů / kat .číslo odpadů
200 110 a 200 111 /. Tento sběr slouží k další separaci a minimalizaci
komunálního
odpadu.
Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina
pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a
dalších. Část ošacení vhodné k dalšímu nošení se v rámci charitativního
využití věnuje charitativním organizacím, kde se použije jako pomoc pro
sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Podporujeme: Farní charita
Beroun, Český Červený kříž Liberec, Oblastní charita Červený Kostelec,
Diakonie Broumov, program Sázava 21, Nadace EURONISA, občanské
sdružení PROSTOR PRO, Samari o.s. a další. Tímto sběrem a následnou
recyklací všichni přispíváme ke zlepšení životního prostředí v našem městě.
Kontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Každý
kontejner obsahuje návod k požití a popis co do kontejneru patří a co nikoliv.
Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto
speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do
igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může
znehodnotit.
Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony,
bytové textilie, ručníky, ubrus, rovněž párovaná nositelná obuv. Do těchto
kontejnerů nepatří koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní
materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to, že s
tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno.
Kontejnery na textil budou umístěny na těchto stanovištích:

Sběrný dvůr Horní Ředice
Prodejna Potos Horní Ředice

Vzdělávací centrum Paprsek, Dolní Jelení
I pro tento rok jsme pro Vás připravili spoustu zajímavých aktivit:





výuka anglického jazyka pro dospělé
prožitková angličtina pro děti
3 měsíční sportovní kurzy
pravidelné cvičební hodiny

Sunshine - angličtina pro děti od 1 do 6 let
Od 1 do 3 let aneb cestujeme do Anglie – středa od 9 hodin
Od 3 do 4 let aneb cestujeme do Ameriky – pondělí od 16 hodin
Od 5 do 6 let aneb cestujeme do Austrálie – středa od 16 hodin
Angličtina pro dospělé - 5 úrovní
začátečníci - středa od 19 do 20:30
mírně pokročilí A – pátek od 17 do 18:30
mírně pokročilí B – středa od 17:20 do 18:50
středně pokročilí - pondělí od 17:20 do 18:50
pokročilí – pondělí od 19 do 20:30
Od září opět rozjíždíme tříměsíční sportovní kurzy / září – listopad/ :
Buď fit / Pump fx, Body pump /
– úterý či čtvrtek od 18:45 – velmi intenzivní cvičení se zátěžovou
činkou a kotouči
Zpátky do kondice – úterý od 20 hodin – pro začínající cvičence a seniory
Zdravá záda – čtvrtek od 20 hodin
– pomalá forma kompenzačního vyrovnávacího cvičení pro širokou veřejnost

Rádi Vás uvítáme i v našich otevřených pravidelných cvičebních
hodinách:
Bosu – úterý od 17:30
Fitbally – čtvrtek od 17:30
Stepy – pátek od 19 hodin
Buď fit – sobota od 8 hodin
www.centrumpaprsek.cz, či na nástěnce vzdělávacího centra na budově
Obecního úřadu v Horním Jelení ( vedle veřejného WC).
S přátelským pozdravem
za Paprsek Mgr. Ivana Veselá / rozená Peichlová /

Ze školy
V pondělí 2. září jsme stejně jako všechny školy u nás slavnostně zahájili
nový školní rok. Ve tři čtvrtě na 8 hod jsme nejprve přivítali naše druháky,
třeťáky, čtvrťáky a páťáky. V 9 hodin pak do školy přicházelo 12 prvňáčků
- 5 děvčat a 7 chlapců. Ve škole tedy máme celkem 47 žáků. Slavnostního
zahájení se zúčastnili kromě rodičů a prarodičů prvňáčků také zástupci
naší obce, pan starosta ing. Jiří Kosel a pan místostarosta Václav Bažant.
Pozvat mezi dobrovolné hasiče je přišly paní Brandýská a Řepková.
V letošním školním roce pokračujeme v projektech „Školní mléko“,
„Ovoce do škol“, „ Zdravé zuby“, „Recyklohraní“ a EU Peníze školám.
Na podzimní období máme naplánováno mnoho akcí, např. exkurzi do
Kutné Hory, do Muzea řemesel v Letohradě, již tradiční Drakiádu.
Od října začínají pracovat školní zájmové kroužky pod vedením učitelek
naší školy. Celkem jich chceme otevřít šest: Malí redaktoři, Dramatický,
Veselé pískání, Výtvarnou dílnu, Sportovní hry a Angličtinu pro nejmenší.
Na čtvrtek 26. září pak chystáme sběr starého papíru. Budeme moc rádi za
každé přispění. Sběr se koná na sběrném dvoře od 15 do 17 hodin.
M. Kaplanová

Pár řádek z fotbalového dění…
Po skončení jarní části se mužstvo pod vedením Stanislava Šedivky
umístilo na 4. místě III. třídy Holicko, 10 vítězství a 3 porážky. Nejlepší
střelec jarní části byl Machatý Milan s osmi góly. V letošním ročníku se
chce mužstvo umístit pokud možno co nejvýše v tabulce s možností i
postoupit. Přihlásil se i "B" tým pod vedením Zbyňka Vondrouše.
Žáci se pod vedením Bohuslava Moravce a Luďka Markovicse umístili
na krásném 3. místě, nejlepším střelcem je Michal Skutil se 14ti
brankami.
Letos kluci budou hrát za žáky Holice "B".
sekretář Mládek Václav

Rozpis fotbalových zápasů - podzim
H.Ředice B
H.Ředice
Roveň B
V.Chvojno
H.Ředice B
H.Ředice A
AFK SKP Pce
Moravany B
H.Ředice
H.Ředice A
Dolany
Opatovice B

Býšť
Sezemice B
H.Ředice B
H.Ředice A
Popkovice
Litětiny A
H.Ředice B
H.Ředice A
Dašice B
Veliny
H.Ředice B
H.Ředice A

28.09.
29.09.
06.10.
05.10.
12.10.
13.10.
20.10.
20.10.
26.10.
27.10.
03.11.
02.11.

16:30
16:30
16:00
16:00
16:00
16:00
15:30
15:30
14:30
14:30
14:00
14:00

SO
NE
NE
SO
SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE
SO

Rozpis fotbalových zápasů -žáci
FK Pce 1899
Holice B
Nemošice
Holice B
Libišany
Holice B

Holice B
Bukovka/
Přelovice
Holice B
Opatovice n. L.
Holice B
Újezd/Řečany

28.09.
06.10.

10:00
11:00

SO
NE

12.10.
20.10.
26.10.
03.11.

13:00
10:30
11:30
09:00

SO
NE
SO
NE

Loučení s létem:
Letošní loučení s létem se konalo magicky v pátek třináctého. Těsně před
začátkem začalo pršet, ale přes veškerou nepřízeň se putování rozběhlo na
plné obrátky. Cesta byla dlouhá….ale stála pro mnohé účastníky určitě za to.
Nejen, že se ti nejmladší i ti nejstarší pořádně provětrali, ale poznali tak i
krásy našich rybníků. Cestou plnily děti různé úkoly a za ty dostávaly razítka.
Za ně pak v cíli odměnu a malé občerstvení.
Děkujeme všem za hojnou účast a za spolupráci těm, kteří program
připravovali a pomáhali s ním.
KK

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HORNÍCH ŘEDICÍCH
Oddíl malých hasičů probíhal také během prázdnin, každé pondělí od
17 hodin. Děti si vyzkoušely pumpovat ze džběrovky a stříkat na plechovky.
Byla pro ně také připravena pěna, ve které si užily mnoho legrace a příjemně
se zchladily ve vysokých letních teplotách. Oblíbená disciplína pro děti byla
přetahování pomocí hadice. Také si vyzkoušely obvazování zraněných,
popálených a odřených míst na těle.
 14. – 15. 6. děti představily svou hasičskou koňku
v Břehách u Přelouče, kde pro ně bylo připraveno i
divadlo s hasičskou tématikou.
 22. 6. se děti zúčastnily slavností Kunětic, kde
předvedly ukázku hasičské koňky.
 17. 8. – 18. 8. se Sbor dobrovolných hasičů společně
s malými hasiči vydal do Rakouska přesně do města
Freistadt, kde jsme se zúčastnili slavnostního průvodu
a ukázali jak malou, tak i velkou hasičskou koňku. Naše
vystoupení mělo obrovský ohlas, dostali jsme ocenění,
pamětní listy a děti dostaly malé dárky.
 6. 9. – 8. 9. se oddíl malých hasičů zúčastnil Festivalu
přípravky v Plzni.
Náš oddíl bude pokračovat opět od měsíce září v úterý od 17 hodin
v tělocvičně ZŠ Horní Ředice, nebo na fotbalovém hřišti v Horních Ředicích.

za Sbor dobrovolných hasičů Horní Ředice Veronika Řepková

Kam s nefunkční zářivkou?
Vysloužilé lineární či
úsporné zářivky a
výbojky nepatří do
popelnice na směsný
odpad, protože z nich
mohou při rozbití unikat
nebezpečné látky.
Každý z nás se v této
situaci ocitl. Přestane nám
po letech svítit zářivka a
tak přemýšlíme, kam vyrazit pro novou, a jak naložit s tou nefunkční.
Někde jsme již zaslechli, že vysloužilé zářivky nepatří do komunálního
odpadu. Nepatří ale ani do tříděného skla, i když jsou ze skla
vyrobené. Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné)
totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by při špatném
zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a
životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji
v obchodě při nákupu té nové.
Další možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou je její
odevzdání ve sběrném dvoře Horní Ředice. Obsluha sběrného dvora ji
od Vás zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se
nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro naši obec Horní Ředice zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady
provozu sběrného místa, ale plně hradí veškeré náklady na přepravu a
recyklaci. Tím našemu obecnímu rozpočtu ušetří část prostředků
určených pro nakládání s komunálním odpadem. EKOLAMP tak
přispívá k ochraně životního
prostředí v naší obci a na nás
všech je, abychom se k němu
alespoň malým dílem
připojili.
Více se o problematice
nakládání s nefunkčními
zářivkami dočtete na
www.ekolamp.cz.

Střelby
V sobotu 21.9.2013 se opět konal turnaj ve střelbě ze vzduchovky.
Účast byla hojná, očekávání naplněna. Všech 26 soutěžících ukázalo, že
střílení je pro ně zábava, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a že
dobrý kolektiv je základem pro pohodový a příjemný průběh všech
akcí…
Musím uznat z pohledu rozhodčího, že není vždy lehké rozeznat střelu
v terči a přesvědčit střelce, že to co vidím je správně. Protože každý
bod může být nakonec rozhodující.
Letošním rokem se jako nejlepší žena umístila Shejbalová Miroslava a
za svůj výkon si odnesla i speciální cenu (vynikající dort).
V semifinálových rozstřelech se utkali Radek Rádl, Marián Hromulák
(loňský vítěz), Vladislav Lupínek a Martin Půlpán, ze kterých vyšli
finalisté Martin Půlpán a Radek Rádl, kde se po třiceti ranách dočkal
vítězství Martin Půlpán…
Z. Bolehovská

TANEČNÍ POZVÁNKA
Taneční studio Hany Flekrové Vás zve na tyto akce:
Taneční pro dospěláky netradičně- zahájení
neděle 13. října, odlehčená forma výuky ve
sportovním oblečení, na závěr slavnostní večírek
pro dámy v dlouhých šatech, pánové v obleku.
Svatební sólo na přání – pro budoucí
novomanžele. Choreografie na vybranou
skladbu, podle představ snoubenců.

Holický kramflíček – neděle 17. listopadu, 20 ročník celostátní soutěž
ve sportovním tanci od 8:00 hodin ve sportovní hale. Srdečně zveme
všechny bývalé tancklubáky a fanoušky společenského tance.
Dále připravujeme na 5. prosince mikulášskou nadílku: Mikuláš k Vám
domů.
Více informací na na www.TSHF.cz.

UPOZORNĚNÍ:
Začíná doba úklidu zahrad, prořezávání stromů, hrabání listí a
dalších zahradních prací. Prosíme proto všechny občany, aby
veškerý tento biologický odpad ukládali na komposty nebo
odváželi na skládku k rybníku v Horních Ředicích.
Pálením obtěžujete své okolí a znečišťujete životní prostředí.

DĚKUJEME

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ

VÍT CENTNER

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

V-STUDIO
Vlasta Beránková

Obecní úřad Horní Ředice

 Kosmetika - ošetření, depilace, masáž obličeje a dekoltu,…
 Vizážistické služby - líčení nevěst, maturantek, poradenská
služba, …

 Nehtová modeláž UV gelem,manikúra
 Prodej vhodné pleťové kosmetiky pro vaši pleť
a kosmetiku dekorativní
 Lymfatické masáže nohou pomocí přístroje PNEUVEN

 Medové masáže - detoxikace
 Havajské masáže - relaxace
 Sportovní, relaxační masáže celého těla: záda, šíje, ruce,
nohy, břicho

 DÁRKOVÉ POUKAZY

 POZOR - ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB-PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS
- PŘI PRVNÍ APLIKACI ŘAS LYMFATICKÁ MASÁŽ

ZDARMA!!!
Tel.č. 608 154 111

Rozvrh hodin TJ Sokol Horní Ředice
PONĎELÍ:
16:00 - 17:00

Předškoláci (Z. Kvapilová, V.Řepková, S.Hrdá)

17:00 - 18:00 Rodiče s dětmi (Z. Kvapilová)
18:00 - 19:00 Aerobic (Jana Moravcová)
19:00 - 21:00 Dorostenci a muži (Josef Hrdý)
ÚTERÝ:
16:00 - 18:00 Přípravka Hasiči
18:30 - 20:00 Ženy (Eva Kotfaldová)
STŘEDA:
17:00 - 18:00 Karate (Miloš Bidlo)
ČTVRTEK:
15:30 - 16:15 Břišní tance - začátečníci (Z. Bolehovská)
18:00 - 19:00 Břišní tance - pokročilí (Z. Bolehovská)
19:00 - 21:00 Dorostenci a muži (Josef Hrdý)
PÁTEK:
17:00 - 19:00 Break dance (Pavel Sláma)
POSILOVNA je každé úterý, středu a čtvrtek od 18:00 - 20:30 hodin.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
28.09.2013 - 1. Svatováclavská výstava ušlechtilých morčat
(sál Obecního domu)
28.09.2013 - Svatováclavská výstava vísky ředické
(zvonice u kostela sv. Václava)
20.10. 2013 - Vítání občánků
03.11. 2013 - Běh Horními Ředicemi
05.12. 2013 - Mikulášská nadílka
08.12. 2013 - Adventní koncert - hostem Bohuš Matuš
15.12.2013 - Adventní koncert - ZŠ Horní Ředice

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Přistěhovali se:
Richard Kubát
Jana Prokšíková
Barbora Konvalinová
Lada Švárová
Jiřina Morávková
Nicol Schejbalová
Karla Voženílková
Iveta Voženílková
Hana Voženílková
Václav Voženílek
Jaroslav Voženílek

č.p.123
č.p.308
č.p.308
č.p.318
č.p.92
č.p.92
č.p.42
č.p.42
č.p.42
č.p.42
č.p.42

Odstěhovali se:
Edita Hájková
Kalivodová Jana
Švejda Pavel

č.p.187
č.p.278
č.p.285

Narodili se:
Denis Šafrenko
Ondřej Kareš
Liliana Jelínková

č.p.168
č.p.281
č.p. 92

Opustili nás:
Jaroslav Pýcha

č.p.111

K 25. září žije v naší obci 1008 obyvatel.
-----------------------------------------------------------------------září 2013

