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Vážení spoluobčané,
přestože dlouhodobé prognózy
meteorologů varovaly před tuhou zimou a i
přes postupně umírňující se předpovědi
dávající mrazům a sněhu alespoň malou
šanci, shodneme se, že uplynulé měsíce od
prosincového vydání našeho občasníku a
především poslední únorové a březnové
týdny byly ve znamení přicházejícího jara.
Třeskuté mrazy a přívaly sněhu nás tedy
tentokrát minuly. To však neznamená, že
v průběhu roku si „všemocná příroda“ nechystá nepříjemná
překvapení. Kromě neovlivnitelných silných větrů a vichřic se musíme
obávat především přívalových dešťů a následných záplav, jejichž
nepříznivé následky mnozí již nejednou pocítili, a pokud nebudou
urychleně vybudována protipovodňová opatření, zcela jistě opět pocítí.
Díky zpracovaným a schváleným Pozemkovým úpravám (Pú), i přes
jejich zbytečné zdržení způsobené známými okolnostmi, však naděje
na uskutečnění těchto opatření stále trvají. Stačí využít finančních
prostředků obsažených v Pú a v rámci nich na katastru obce realizovat
co nejvíce tzv. „Společných zařízení“ (opravy polních cest, ozelenění,
poldry…). Prioritou v Horních Ředicích by měla být v co nejkratším
čase výstavba dvou poldrů (krátkodobé záchytné nádrže dešťové
vody) na Podhrázi a Hlubockém potoce, které výrazně zpomalí přítok
vody do Ředičky a omezí rychlé zvýšení hladiny potoka s následným
vybřežením.
Příprava poldrů je v současné době ve fázi zpracování projektové
dokumentace a schvalování územního a stavebního řízení a samotná
výstavba by měla být prvořadým zájmem nejen obecního
zastupitelstva, ale všech obyvatel žijících v Horních Ředicích.
S přáním krásného jara
Ing. Jiří Kosel
starosta obce

Březen
Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce. Má 31 dní.
Český název měsíce pochází z rašení bříz a začátek březosti zvířat.
V období kolem 21. března nastává jarní rovnodennost. Slunce při svém
zdánlivém ročním pohybu protíná světový rovník - přechází z jižní polokoule
na severní.
Původně byl březen v římském kalendáři první měsíc v roce.
Březen začíná vždy stejným dnem v týdnu jako listopad a v nepřestupný rok
jako únor.
1348 – Otec vlasti Karel IV položil základní kámen Nového města pražského.
1357 – Za účasti císaře a krále Karla IV. byl slavnostně otevřen hrad
Karlštejn.
1896 – Společnost Elektrická dráha Praha – Libeň – Vysočany zahájila
provoz elektrické tramvaje.
1901 – V pražském Národním divadle měla svou premiéru opera Antonína
Dvořáka Rusalka.
1955 – Byla vyhlášena nejstarší Chráněná krajinná oblast v České republice
- Český ráj.
1999 – Česká republika vstoupila do NATO.

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 19.12.2013

Zastupitelstvo obce se seznámilo:
a) s hospodařením obce leden - listopad
b) s provedenými pracemi v obci:
- dokončen bezbariérový chodník od Potosu k Podhrázi v hodnotě
2 637 000,- Kč
- výměna sloupů VO od Dolních Ředic k prodejně Potos v ceně
1 028 000,- Kč
- přidělen zametací vůz pro úklid komunikací za 1 609 000,- Kč.
- nátěry všech dětských hřišť, zábradlí a čekáren
- položení zatravňovacích dlaždic na hřbitově
- zemní práce pro uložení el. kabelu k ukazateli skore na

fotbal.hřišti
- v trase cyklotrasy na hrázi Ředického rybníka vybudované
odpočinkové místo s altánem
- zdravotní řezy stromů
- úklid listí, zeleně, květin, …
c) s připravovanými akcemi na rok 2014:
- dokončení výměny sloupů VO v úseku Potos - Podhráz
- odstranění povodňových škod na Ředickém potoku (v případě
přidělení dotace z MMR)
- zpracování projektové dokumentace pro rozšíření hasičské
zbrojnice
- úpravy tréninkového hřiště za předpokladu přidělení dotace
z MŠMT ČR
- změna využití bývalé budovy čerpací stanice
Zastupitelstvo obce projednalo:
a) informaci o ukončené rekonstrukci části Hlubockého potoka
(investor - Lesy ČR)
b) úpravy v ZŠ - výdejna jídel
Zastupitelstvo obce schválilo:
a) příjem dotace z KÚ v Pardubicích pro SDH Horní Ředice
související s jeho účastí na likvidaci škod při povodních
b) pronájem nebytových prostor v podkroví Obecního domu firmě
Birke spedition, s.r.o.
c) nákup pozemku pč.17/18 o výměře 560m2 za 20,- Kč/m2.
d) návrh vyrovnaného rozpočtu obce na rok 2014 v příjmech i
výdajích ve výši 9 513 000,- Kč
USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 15.01.2014

Rada obce se seznámila:
a) s registrací žádosti na MMR na akci „odstranění povodňových
škod v roce 2013“
b) s navrženou studií na využití půdních prostorů ZŠ pro účely
rozšíření učebních místností
Rada obce projednala:
a) úpravu cen předloženou fi Marius Pedersen, a.s. za odvoz popelnic
a tříděného odpadu. Roční cena za vývoz jedné popelnice činí

1483,50,- Kč
b) výpověď pojistné smlouvy týkající se pojištění obecního majetku
pojišťovně Kooperativa. Nově byly kromě této pojišťovny
osloveny pro zpracování nabídky i pojišťovna Generali, a.s. a
ČSOB pojišťovna, a.s.
c) záměr na využití bývalé čerpací stanice u tréninkového fotbalového
hřiště
d) předložené návrhy na úpravu a doplnění školní zahrady
USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 05.02.2014
Rada obce seznámila se:
a) s informacemi z jednání na Pozemkovém úřadu ČR - pracoviště
Pardubice - ohledně navržených poldrů a oprav polních cest
b) s dosavadním stavem připravované projektové dokumentace na
přestavbu hasičské zbrojnice. Vzhledem k zaneprázdnění arch.
Vomočila pokračuje v zakázce arch. Mudruňka
Rada obce projednala:
a) předložené nabídky od oslovených pojišťoven na pojištění
obecního majetku, na základě výše pojistného a případného
škodního plnění byla vybrána pojišťovna Generali, a.s.
b) hospodaření obce za rok 2013
příjmy 16 346 053,výdaje14 436 681
c) výsledky z jednání na Kú v Pardubicích v odboru dopravy a
silničního hospodářství ohledně rekonstrukce mostu III - 3051(před
křižovatkou u Potosu) a opravy povrchu silnice III/29817
d) zadávací podmínky pro výběrové řízení akce „Odstranění
povodňových škod v roce 2013“
USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 05.03.2014
Rada obce se seznámila:
a) s podanými žádostmi k ÚP v Pcích pro výkon veřejně prospěšných
prací v naší obci v letošním roce
b) s výsledky z „Kontroly na přezkoumání hospodaření obce za rok
2013“ provedené Krajským úřadem Pardubice

c) s nabídkou fi TOI TOI sanitární systémy, s.r.o. k uvažovanému
umístění sociálního zařízení na víceúčelovém hřišti a místním hřbitově
Rada obce projednala:
a) cenové nabídky na realizaci akce „Odstranění povodňových škod
v roce 2013“
b) probíhající úpravy v areálu fotbalového hřiště - obec uhradí
13 043,- Kč fi Lochman za dodání a položení PVC v kabinách a
8 475,- Kč fi Huck, Horní Jelení za nové záchytné sítě
c) žádost ŘSD na skácení 15ti kusů stromů podél silnice I/35. Obec
souhlasí za předpokladu splnění náhradní výsadby
Rada obce schválila:
a) žádost ředitelky ZŠ o převod hospodářského zůstatku do rezervního
fondu ZŠ ve výši 21 674,84,- Kč
b) návrh SÚS PK na stanovení místní úpravy provozu. Jedná se instalaci
dopravního značení - zákaz vjezdu nákladních automobilů - ve směru
od Rychnova nad Kněžnou (I/37) po komunikaci III/29817 do
Horních Ředic
Rada doporučila obdobným značením opatřit výjezd ze silnice I/36 u
kostela v Horních Ředicích
c) nejvhodnější nabídku předloženou fi Agrostav Pardubice, a.s. na akci
„Odstranění povodňových škod v roce 2013“ ve výši 1 610 607,Kč bez DPH

13.04.2014
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Vítání občánků
Pálení čarodějnic
Cyklovýlet
Den matek
My rádi cvičíme
Dětský den

Malé zamyšlení
Lidé projíždějící naší vesnicí vesměs chválí její upravenost
ozelenění a čistotu. Kolikrát mi již hlavně cizí lidé“zpívali do
ucha lahodně“, že se jim u nás líbí, že se nám tady určitě
pěkně bydlí a že by byli rádi, kdyby to u nich bylo taky
takové. Člověka takové řeči potěší. Ale máme taky problémy,
hlavně se seniory, kteří se scházejí po různých zákoutích ve
vsi a hlavně na hrázi rybníka, kde odhazují vajgly označené
dlaňovitým,5tičetným, kopinatým, hrubě zubatým listem
(cannbis sativa), obaly od poživatin, PET lahve a jiné odpady,
které vítr sfoukne do rybníka a zažene je k velké radosti jeho
obyvatel do rybničních rákosin. Ryby můžou dojet jointa,
žáby se povozit na PETce a ptactvo si postavit z pytlíků od
brambůrek hnízdečko. Jeden by si myslel, že to dělá mládež,
ale v masmédiích se dozvídá, že naše mládež má větší
ekologické povědomí, a tak to hold musí odnést starci.
Další část borců je zamilovaná do krás okolní přírody, a tak ji
často navštěvují, a aby vstřebali co nejvíce přírodních krás,
osedlají koně nejlépe 50 - 90 najednou a ukazují, jak jejich
motorová zvířata dokáží zvednout drny z louky, úspěšně
rozjezdit zasetou pšenici, aniž by zapadli, a když, tak jim
aspoň tepe v žilách adrenalin. Že ta louka i pšenice jsou
úplně k jiným účelům, než pro jejich ježdění je jaksi
nezajímá.
Co by se asi stalo, kdyby jim vniknul na zahrádku dotčený
zemědělec a pěkně jim ji traktorem rozrajtoval? Taková
nestoudnost by musela jít zajisté k soudu, protože zahrádka
je MOJE, a co mně je po nějakém poli.
Byl bych rád, kdyby těchto pár řádků vytrhlo zainteresované
z lhostejnosti, a ničení hodnot, které někomu patří a někdy
jsou i nás všech.
Václav Bažant
místostarosta obce

Něco dobrého z BABINCE…..
Z první sklizně mrkvové pro dobrý zrak a zdravého ducha
doporučujeme!!!

Mrkvová pomazánka
Mrkev
niva
česnek
majonéza

5x (vařená i syrová)
15 - 20dkg
4 stroužky

Vše smícháte, dle chuti osolte, opepřete a s chutí do toho!

-----------------------------------------------------------------------------------------Jahodové řezy na zimu
Těsto:
4 vejce
250g cukru moučky
250g hladké mouky
150g Hery, 2dcl vlažné vody
4 lžíce kakaa, ½ prášku do pečiva
Vejce ušleháme ve šlehači s cukrem, přidáme rozpuštěnou Heru a vodu,
mouku, kakao a prášek do pečiva smícháme dohromady a zamícháme
do těsta. Plech vymažeme tukem a vysypeme moukou. Nalijeme
piškotové těsto a upečeme v troubě při 150 oC.

Náplň:
1 sklenice zavařených jahod
1 jahodový pudink
250g másla
200g cukru moučky
Jahody scedíme a ze šťávy uvaříme pudink. Máslo s cukrem šleháme a
po lžících přidáváme vychladlou pudinkovou směs. Upečený plát
potřeme vrstvou krému, poklademe jahodami a potřeme zbytkem krému.
Polijeme čokoládou.

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V HORNÍCH ŘEDICÍCH

V měsíci prosinci se uskutečnily dvě akce. První akce byla 21.
prosince, kdy se několik členů SDH domluvilo a společně s dětmi
vyrazili na akci, kterou pořádají vodáci. Vyzkoušeli si zimní sjezd na
raftu na řece Orlici. Zdárně řeku sjeli bez namočení se ve studené
řece. Druhá akce byla 25. prosince, kdy se konal každoroční výšlap
na kopec Hořánek, sešlo se celkem 50 členovů SDH Horní Ředice
a SDH Komárova.
Od ledna 2014 oddíl nejmenších Hasičů, stále funguje. Děti se
nadále scházejí každé úterý od 16:30, v ZŠ Horní Ředice,
procvičujeme značky, učíme se běhat s proudnicí, rozdělovačem,
trénujeme

překážkový

běh,

učíme

se

práci

s mapou

a buzolou.
10. ledna se u nás v obci uskutečnilo Krajské zasedání výkonného
výboru hasičů. 25. ledna se pořádal, již poněkolikáté Hasičský ples,
který měl opět velký ohlas. Tímto bychom chtěli také poděkovat
sponzorům

za

projevenou

přízeň

a za sponzorské dary!
Sbor dobrovolných hasičů Horní Ředice byl obdarován hasičskou
koňkou z obce Zderaz. Členové SDH se pravidelně scházejí a
pracují na rekonstrukci další hasičské koňky.

PLÁNOVANÉ AKCE:
 22.3.2014 - Sběr železa
 28.3.2014 – námětové cvičení na Poběžovicích
 12.4.2014 - Rokytenská míle, branný závod jak pro
předškoláky tak školáky
 30.4.2014 – pálení Čarodějnic
 3.5.2014 - Karel Pour Dolní Ředice, pro předškoláky a školáky
 17.5.2014 - Okrskové kolo v požárním sportu v Horních
Ředicích
 6. a 7.6.2014 – Litoměřice
 21.6.2014 - oslavy 100. výročí od národohospodářské výstavy
v Chocni, děti vystoupí s koňskou stříkačkou
 19. a 20.7.2014 - Židovská Třebíč
 29. a 31.8.2014 - Pyrocar Přibyslav

Hasičský ples 2014

Práce s mapou a buzolou

za SDH HŘ Veronika Řepková DiS.

Úryvek z kroniky starý právě 80 let………..rok 1934
Velké mrazy, které v lednu tohoto roku poněkud povolily, zase se v únoru
vrátily a byla krutá zima. Pak nastalo oteplení a brzy dostavilo se velice pěkné
jarní počasí, poměrně dosti předčasně. Dešťů bylo pak i během léta velmi
málo, proto bylo značně sucho a namnoze citelný nedostatek vody. Sucho
mělo vliv i na úrodu, která byla - zvláště u obilovin - proti předešlému roku značně menší. V některých okresích bylo sucho přímo katastrofální.
V tomto roce vešel v platnost tak zvaný monopol obilní. Ceny obilí přesně
stanoveny, každého měsíce pak cena obilí se o 1,80/50 Kč zvyšovala.
Pěstování cukrovky pro cukrovar je omezeno tak zv. kontingentováním, cena
1g řepy s dovozem do Dašic byla 13,80 Kč. Cena bramborů na podzim od 25
do 40 Kč. Ceny dobytka stále velmi nízké. Všude byla překvapující úroda hub,
zvláště hřibů. Lidé nosili ještě na podzim z lesů stále plné koše velmi krásných
hřibů. Po mnoho let nebyla již taková úroda.
Podzim byl velmi dlouho pěkný. Ještě před vánocemi bylo poměrně teplé
počasí, stromy namnoze pučely a květiny v přírodě leckde rozkvétaly.
Spolkový i jiný veřejný život v obci byl v tomto roce neobyčejně čilý. 84.
narozeniny prezidenta republiky T.G. Masaryka oslaveny především „Dětskou
besídkou“ pořádanou dne 4. března 1934 „u Červinků“ školní mládeží zdejší
obecné školy. Jednotlivá čísla programu obětavě nacvičil třídní učitel J.Deršák.
Budiž zde zaznamenáno jako ukázka spolkového života, co vše podniknuto
jenom během měsíce dubna tohoto roku:
1. dubna: Spolek pro chov drob. hospodář. zvířectva konal tohoto dne o
2.hod.odpol. u Červinků výroční valnou hromadu. Téhož dne večer v téže
místnosti uspořádal místní republ. dorost divadelní představení „Krajánku,
vrať se!“, za režie nového režiséra Jar. Deršáka.
2. dubna: V téže místnosti uspořádala jednota Čsl. legionářů divadelní
představení pro děti „Medvídci pana prezidenta“.
15. dubna: Sbor dobrovolných hasičů uspořádal pro veškeré občanstvo u
Červinků přednášku: „Protiplynová ochrana civilního občanstva“.

22. dubna: Tělocvičná jednota Sokol pořádala „Dětskou besídku“.
Svátek M. J. Husa oslaven zase pálením hranice v předvečer svátku na kopci
„U borovičky“.
Dne 16. prosince 1934 oslavila zdejší Hospodářsko-čtenářská beseda, která se
velice zasloužila o hospodářské a kulturní povznesení naší obce, okázalým
způsobem 50 let svého trvání, a to za spoluúčinkování pěveckého a
hudebního kroužku „Hlahol“ z Holic.
Vodní družstvo ukončila v tomto roce veškeré své práce. Konečné účty
rozešlou se členům počátkem roku 1935.
Požárem nebylo postiženo žádné číslo, shořel pouze velký stoh slámy v poli za
č.p. 111. Koncem roku 1934 čítá obec 187 čísel popisných. Narodilo se tu 12
dětí, zemřelo 12 osob.

V-STUDIO
Vlasta Beránková

608 154 111

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
 Lymfatické masáže nohou pomocí přístroje PNEUVEN
 Medové masáže - detoxikace
 Havajské masáže - relaxace
 Sportovní, relaxační masáže celého těla: záda, šíje, ruce, nohy,
břicho

 DÁRKOVÉ POUKAZY
 Prodlužování řas metodou „ŘASA NA ŘASU“
 NOVINKA - manikúra přírodních nehtů - úprava, lak,
ošetření rukou

Jak lze využít nefunkční zářivky?
Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé lineární či úsporné
zářivky k recyklaci. Ale proč vlastně a jaký je jejich další osud?
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005
zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP. Recyklace
nefunkčních zářivek má dva velmi rozumné důvody. Tím prvním je
ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto
výrobcích v malém množství obsažena. Při vyšších koncentracích
může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, alei i naše
zdraví. Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jenž u
zářivek v současnosti dosahuje 95 %. Využitím recyklovaných
materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Obyvatelé naší obce Horní Ředice mohou nefunkční zářivky zdarma
odevzdávat ve sběrném dvoře nebo v obchodě při nákupu nových
výrobků. Ze sběrných míst je EKOLAMP sváží do specializovaných
recyklačních firem, v nichž jsou pro opětovné použití ze zářivek
získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další
kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, např. pro součástky
jízdních kol. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro
zatravňovací dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu
využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický
materiál nebo v některých případech i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek a
výbojek. Stále ale velké množství zářivek končí v koši. Právě vy
můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na
www.ekolamp.cz.

Ze školy
Nejprve několik zpráviček našich malých redaktorů, tak jak vyšly
v Dětském občasníčku v č. 47:
Vánoční koncert
Třetí adventní neděli jsme potěšili naše občany my - žáci hornoředické
základní školy. Připravili jsme si zhudebnělý příběh o narození Ježíška.
Podle hodnocení posluchačů se nám to velmi povedlo.
Zapsaly Justýna Konvičná a Natálka Andresová

Myslivecký kroužek
Schůzky mysliveckého kroužku jsou vždy ve středu od půl páté do půl
sedmé. Konají se v myslivecké klubovně nedaleko mateřské školky v
Dolních Ředicích. Na kroužku střílíme do terčů ze vzduchovky,
doplňujeme krmelec obilím, učíme se popisovat zvířata, chodíme na
túry do polí a do lesa. Můžete se klidně přijít podívat.
Zapsali Míla Bečka a Eliška Práchenská

ZÁPIS
V pondělí 27. ledna se na naší škole konal zápis.
Chlapci: Honzík, Matýsek, Matoušek, Martínek, Vojtíšek a Matýsek
Dívky: Adélka, Jolanka, Eliška a Eliška, Elenka, Týnka, Kristýnka, Alenka,
Zuzanka a Zuzanka, Pavlínka, Adélka a Lucinka
Celkem jich přišlo 19.
V září se na ně budeme moc těšit.
Zapsaly: Anička Koubková a Petra Koubková

Tak to je několik ukázek z našeho čtyřicetistránkového zimního čísla
Dětského občasníčku. Redaktoři – těch máme letos 13 - vymýšlejí pro
své spolužáky také různé spojovačky, vybarvovačky, sudoku,
osmisměrky, pohádky či křížovky. Zkuste si ji také vyluštit.

A co nás čeká?
Nové číslo občasníčku, plavecký výcvik, vystoupení na Den matek, exkurze,
výlety ….
M. Kaplanová

Pár řádek z fotbalového dění…
Fotbalový klub zahájil přípravu na jarní část sezony
11.ledna, sehráli jsem už 6 přátelských zápasů (4 výhry,
1 remíza, 1 prohra.) V sobotu 1.3. jsme pořádali „Spotovní
ples“ v Hostinci u Červinků, tímto bychom chtěli poděkovat
všem sponzorům za ceny do tomboly.
"A" mužstvo začíná 23.3 zápasem s Jaroslaví, "B" mužstvo
6.4. ve Chvojenci a žáci 13.4. se St. Hradištěm. Všechny
srdečně zveme na utkání našich malých i velkých fotbalistů.
Sekretář Mládek

Chvojenec B - H.Ředice B
06.04.2014 16:30 NE
H.Ředice B - Dříteč B
12.04.2014 16:30 SO
Litětiny B - H.Ředice B
20.04.2014 17:00 NE
H.Ředice B - Mnětice B
26.04.2014 17:00 SO
Nemošice B - H.Ředice B
04.05.2014 17:00 NE
Býšť - H.Ředice B
11.05.2014 17:00 NE
H.Ředice B - Roveň B
17.05.2014 17:00 SO
Popkovice - H.Ředice B
25.05.2014 17:00 NE
H.Ředice B - AFK SKP Pce
31.05.2014 17:00 SO
Dašice - H.Ředice B
08.06.2014 17:00 NE
H.Ředice B - Dolany
14.06.2014 17:00 SO
---------------------------------------------------------------------------Jaroslav - H.Ředice A
23.03.2014 15:00 NE
H.Ředice A - Pardubičky B
30.03.2014 15:00 NE
Dražkovice - H.Ředice A
05.04.2014 16:30 SO
H.Ředice A - Torpedo
13.04.2014 16:30 NE
St. Hradiště B - H.Ředice A
20.04.2014 17:00 NE
Mikulovice B - H.Ředice A
27.04.2014 17:00 NE
H.Ředice A - Ostřetín
04.05.2014 17:00 NE
Sezemice B - H.Ředice A
10.05.2014 17:00 SO
H.Ředice A - Vys. Chvojno
18.05.2014 17:00 NE
Litětiny A - H.Ředice A
25.05.2014 17:00 NE
H.Ředice A - Moravany B
01.06.2014 17:00 NE
Veliny - Horní Ředice A
07.06.2014 17:00 SO
Horní Ředice A - Opatovice B
15.06.2014 17:00 NE

Holice B - Paramo Pce
Holice B - St. Hradiště
Dašice - Holice B
Holice B - L. Bohd./Živanic
Holice B - FK Pce 1989
Bukovka/Přelovice - Holice B
Holice B - Nemošice
Opatovice n. L. - Holice B
Holice B - Libišany
Újezd/Řečany - Holice B

06.04.2014
13.04.2014
20.04.2014
26.04.2014
11.05.2014
18.05.2014
25.05.2014
15.06.2014
08.06.2014
25.05.2014

14:00
14:00
14:30
14:30
14:30
10:00
14:30
10:00
14:30
17:00

NE - hřiště HŘ
NE- hřiště HŘ
NE
SO -hřiště HŘ
NE - hřiště HŘ
NE - hř. Bukovka
NE
SO
NE - hřiště HŘ
NE - hř. Újezd

Představuji Vám
kosmetický salon

Marcella
Veškeré služby poskytuji ve vysoké
profesionální úrovni v příjemném a
přátelském prostředí za přijatelné ceny.

Služby:

ošetření pleti
spa manikůra
nehtová modeláž,
depilace, barvení

líčení
poradenské služby
pedikůra

Marcela Dudková, Horní Ředice 364, tel.: 777 998 130

Masopust
Konečně jsem se
poprvé účastnila
masopustního průvodu
a na vlastní kůži si vše
prožila. Cesta je to
dlouhá a náročná.
Počasí nám však přálo,
slunce svítilo a nám se
do hudby dobře šlo.
V kostýmu cikánky
jsem si mohla dovolit
to, co jindy možné
není, a myslím, že tak to měli i ostatní. Ačkoliv hlavním důvodem průvodu je
hodování a veselí…a nesmím opomenout ani finanční příspěvky, musím
přiznat, že jsem se těšila i na dobroty, které jste pro nás vy „ředičáci“
připravili. Od tradičních řízečků, jednohubek, sušenek, koblížků, vynikajících
smažených „sněhových“ vloček, slané i sladké koláčky, makové buchty, řezy,
uzené s chlebem… a samozřejmě byla připravena i velmi pestrá ochutnávka
aperitivů…
V obecním domě jsme se zastavili pro trochu odpočinku, pochutnat si na
dobrém gulášku a pořádně si doplnit potřebné tekutiny. Přidali se k nám další
masky a vesele jsme se vydali dál.
Na letošním Masopustním průvodu jsme díky šikovnosti a „neodbytnosti“
maškar a díky Vám
občanům, kteří jste nám
otevřeli a pohostili nás,
vybrali 25 000,- Kč. Tyto
peníze budou použity na
další zlepšení a údržbu
sportovních míst v naší
obci. A na příští ročník se
těším a doufám, že ti, co
letos neotevřeli, se k nám
třeba přidají nebo se
odhodlají a přeci jen
otevřou….
Zuzana Bolehovská

Březen - za kamna vlezem - a přečteme si pěknou knížku
Například od Bohumila Hrabala, originálního spisovatele, který by
oslavil 100 let narození.
V naší knihovně si můžete vypůjčit např.: Pábitele, Slavnosti sněženek,
Taneční hodiny pro starší a pokročilé, Ostře sledované vlaky a
Obsluhoval jsem anglického krále.
Jeden z hrabalovských oblíbených citátů “ Pořádná knížka není pro
to, aby člověk líp usnul, ale vyskočil z postele a rovnou v
podvlékačkách běžel panu spisovateli naplácat držku.“
90. výročí narození měla i výjimečná ilustrátorka dětských knih Helena
Zmatlíková.
Výtvarnou soutěž, které se účastnily skoro všechny děti ze ZŠ jsme
vyhodnotili také v březnu. Vybrat jednoho vítěze nebylo vůbec
jednoduché. Z každé třídy jsme proto vybrali 3 soutěžící. Malou
odměnu ale dostali všichni.
Knihovna vyhlašuje soutěž pro všechny:
Soutěž o logo Obecní knihovny v Horních Ředicích.
Vítězné logo bude používáno pro prezentaci knihovny.
Své návrhy přineste do knihovny nebo pošlete na
polednovam@seznam.cz
Soutěž bude končit 30. června 2014 !!!

za knihovnu M. Polednová

Víte, kdy vznikly nejběžnější spotřebiče?
Průměrná česká domácnost používá stále víc elektrických spotřebičů. Když si
doma uděláte jejich důkladnou inventuru, možná budete výsledným číslem
sami překvapeni.
Třeba si už ani nevzpomenete, kdy jste to všechno nakoupili. A víte, odkdy se
ten který spotřebič v domácnostech vůbec používá?
Co domácnost, to lednice
K nejběžnějším spotřebičům patří chladničky a mrazničky. Dnes má podle
statistik alespoň jednu lednici 100 % českých domácností. Vynález umělého
zmrazování předvedl poprvé skotský lékař a chemik William Cullen už v roce
1756 na univerzitě v Edinburghu.
Aby ale jeho „umělé zmrazování“ fungovalo, musel otáčet klikou stroje. Není
tedy divu, že se lednice na tomto principu neujala.
První lednici v dnešním slova smyslu vyrobila v roce 1911 americká firma
General Electric podle patentů francouzského vynálezce Marcela Audiffrena.
Prodala jich ovšem jen něco kolem stovky. Lednice totiž stála kolem tisíce
dolarů, což byl asi dvojnásobek ceny tehdejšího automobilu. Navíc zabírala
trochu moc místa: hlučný motor a kompresor se umisťovaly do sklepa,
zatímco chladicí box měl své místo v kuchyni. Teprve model Frigidaire z roku
1923 se do kuchyně vešel celý.
Až model Monitor-Top se stal hitem, od roku 1927 se ho prodalo přes milion
kusů. Koncem třicátých let mělo už ledničku 60 % amerických domácností,
zatímco v Evropě se ledničky dočkaly podobného rozšíření až v sedmdesátých
letech.
Hit roku 1893: myčka nádobí
Myčky nádobí se u nás zatím takového rozšíření nedočkaly. Používá je zhruba
15 % domácností. Hitem se staly díky světové výstavě v Chicagu roku 1893,
patent na myčku získala v roce 1886 Američanka Josephine Cochranová,
bohatá dáma z Illinois.

Paní Cochranová začala detailem – držáky na talíře. Teprve poté, co
vymyslela, jak talíře a hrníčky uchytit do drátěných držáků tak, aby pevně
držely i v silném proudu, umístila držáky na kruh. Ten byl napojen na motor,
který kruhem otáčel. Voda pak na nádobí padala shora.
Zpočátku se myčky objevovaly hlavně v restauracích a na lodích, později
v hotelích, začala si je pořizovat i armáda. Až o pár desítek let zamířily do
domácností.
Sekačky na trávu mají dnešní podobu už 60 let
Šedesáté narozeniny oslavila loni sekačka na trávu v podobě, v jaké ji
nejčastěji potkáte na českých zahradách. Tato rotační sekačka s jedním
nožem otáčejícím se kolem svislé osy se poprvé objevila v roce 1953.
Vynález stroje, který jako první začal opravdu vážně konkurovat kose, je ale
mnohem staršího data. Patent na něj získal 31. srpna 1830 Edwin Beard
Budding, strojník ze Stroudu v anglickém hrabství Gloucestershire. V podstatě
jen zvětšil zařízení, kterým se v textilních továrnách sestřihoval drsný povrch
látek po tkaní.
V 90. letech 19. století pak vznikaly první motorové sekačky poháněné
nejprve parními stroji a později benzinovými motory. První elektrická sekačka
je z roku 1926.

Výrobci elektrospotřebičů se dnes soustřeďují i na úspory – především
energie a vody. Jedním z důležitých směrů dalšího vývoje je neustálý
důraz na použití takových materiálů při výrobě, které po skončení
životnosti umožní jejich recyklaci v co největší míře.
„Recyklací elektrospotřebičů se ušetří až osmdesát procent elektrické
energie, jelikož získání materiálů recyklací je daleko levnější než jejich
těžba přímo z nerostných surovin - zejména v případě železa. Navíc
zásoby primárních surovin na naší planetě nejsou neomezené,“
zdůrazňuje význam zpětného odebírání elektrospotřebičů generální
ředitel kolektivního systému ELEKTROWIN Roman Tvrzník.

Tenis
V průběhu zimní halové sezóny určitě řada příznivců nesledovala
tenis jenom v televizi, ale našla si cestu i do tenisové haly. Děti
z Horních Ředic a Holic, které se pravidelně věnovaly tréninku na
antuce, pokračují celou zimu trénováním v hale v Pardubicích. Zde
máme zajištěnou halu dvakrát v týdnu po 1,5 hodině.
Zájem i v zimě je veliký a ne vždy lze všechny děti vystřídat každý
týden. Proto některé z nich absolvují trénink s týdenní přestávkou.
Pouze o jarních prázdninách došlo k přerušení z důvodu, že některé
děti byly mimo, a tak se nedařilo složit odpovídající skupinu na trénink.
Dětem určitě tato aktivita prospívá a projevuje se to na zdokonalování
jejich tenisové dovednosti. Bude samozřejmě záležet především na
nich samotných a podpoře jejich rodičů.
Halu máme zajištěnou do poloviny dubna, ale záleží i na počasí jak
dlouho ji budeme využívat, než se budeme moct vrátit na antuku
Horních Ředic.
Na sezónu 2014 je připraven Kalendář tenisových akcí :
14. - 15.6.

Tenisový turnaj jednotlivců nad 50 roků

21. – 22.6.

Tenisový turnaj jednotlivců nad 35 roků

16. - 17.8.

Mistrovství Ředic v tenise - jednotlivci

30. - 31.8.

Tenisový turnaj „Open Cup“ – čtyřhry

6. - 7.9.

Tenisový turnaj dětí do 15 roků

13. - 14.9.

Tenisový turnaj žen a dívek

27. – 28.9.

Zavěrečný turnaj – losované dvojice

V případě dostatečného zájmu květen-červen Tenisová škola pro děti
6-9 roků , červenec - srpen 2-3 turnusy Tenisové akademie pro děti.
Štefan Chyla

Dětský karneval
2. března se uskutečnil dětský karneval tradičně v sále u Červinků.
Tentokrát ho pořádala firma Agama. Bohužel si svým přístupem a
naplánovaným programem přízeň našich maminek a tatínků příliš
nezískala. Připravena byla tombola a balonek se dostal snad na každou
masku. Po rozpačitém začátku se ale nakonec zábava rozproudila a děti
si přišly na své. Zasoutěžily si, zatancovaly, pohrály ...
A za rok? Alespoň se můžete těšit zase na náš starý dobrý karneval.
KK

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Přistěhovali se:
Švejda Pavel
Fišerová Jana
Johanidesová Martina
Dudek Petr
Dudek Tomáš
Dudková Marcela
Kuclerová Lenka
Krejčí Petr

285
167
42
364
364
364
202
202

Narodili se:
Kučera Tomáš
Šolta Adam
Vítková Johana
Karásek Petr

130
11
230
353

Opustili nás:
Poledno Bohumil
Miroslav Slabý

218
215

K 24. březnu žije v naší obci 1018 obyvatel.
-----------------------------------------------------------------------březen 2014

