Hornoředický
Občasník

80

Vážení spoluobčané,
rok 2015 se zanedlouho
přesune do své druhé
poloviny. Na místě je proto
krátké ohlédnutí za
uplynulými měsíci, které
nám přinesly změny plynoucí
nejen ze stavebních úprav,
oprav, rekonstrukcí, údržeb
obecních i soukromých
nemovitostí, ale také četné nabídky místních spolků, organizací a
kulturní komise spočívající v obohacení a zpestření našeho
každodenního života. O všech kulturních, společenských i sportovních
akcích jste byli dostatečně informováni a nepředstíraná spokojenost
zúčastněných bývá často jedinou hřejivou odměnou pořadatelům.
Zdůraznit je nutné fakt, že naše obec nezapomněla ani na dvě
významná výročí letošního roku a důstojnou formou se připojila
k jejich připomenutí. První se týkala 70 let od ukončení 2. světové
války, druhé je věnováno památce Mistra Jana Husa, jedné
z největších osobností českých dějin, upáleného před 600 lety.
Vystoupení umělců herce Alfréda Strejčka a kytaristy Štěpána Raka
v kostele sv. Václava přibližujícího Husův tragický osud bylo pro
diváky nezapomenutelným uměleckým zážitkem.
A právě výsledek přinášející oboustrannou spokojenost je tolik
potřebnou motivací pro přípravu, zajištění a pořádání takovýchto akcí.
Kéž se i nadále v Horních Ředicích najdou lidé, které je dokážou
uskutečňovat.
starosta obce ing. Jiří Kosel

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 20.04.2015

Rada obce se seznámila:
a) s rozsahem škod na kabinách fotbalového hřiště, s průběhem oprav a
řešením této škodné události s pojišťovnou Generali.
b) s ukončením kácení 45ks topolů na hrázi Ředického rybníka a
probíhajícími úklidovými pracemi.
c) se smlouvou s Úřadem práce v Pardubicích ohledně nástupu
dlouhodobě nezaměstnaných na Veřejně prospěšné práce. Od 1.4.
tak zajišťuje různé činnosti a pořádek v obci 12 lidí, od května 16.
d) s termíny konání valných hromad ČS a.s. a VaK a.s. Pardubice.
e) se stavem dotační žádosti na akci „Rozvoj výukových kapacit ZŠ Horní
Ředice“. MŠMT ČR doposud nerozhodlo.
f) s informací zástupců obce o návštěvě slovenské partnerské obce Bošáca.

Rada obce projednala:
a) nutnost řešení opravy střechy garáže u fotbalového hřiště.
b) příspěvek od státního podniku Povodí Labe na sečení břehů Ředičky.
c) úpravy zeleně a kácení lip u hřbitova s ponecháním 2 kmenů k dalšímu
využití.

Rada obce schválila:
a) návrh úpravy rozpočtu 2/ 2015.
b) příjem dotace od Pardubického kraje na dětskou tenisovou školu ve výši
5000,-Kč.

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 27.05.2015

Rada obce se seznámila:
a) se zprovozněním kabin na fotbalovém hřišti - zbývají dokončit některé
elektroinstalační práce.

b) se stavem prací na bývalé čerpací stanici.
c) s oceněním od Pardubického kraje za množství vytříděného odpadu
( papír, plasty, sklo). Za první místo v soutěži „O Perníkovou popelnici“
obdrží obec 80 000,-Kč.
d) s probíhající výstavbou nového mostu 3051-2, kterou provádí firma MPS
Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.Čepí. Stavba má být
dokončena do 31.7.2015.
e) s výši dividendy od ČS a.s. - činí 75,-Kč za akci před zdaněním.
f) s činností obecní pracovní skupiny.

Rada obce projednala:
a) hospodaření obce za měsíce leden-duben.
b) přípravu obecní vzpomínkové akce k 600 výročí od upálení
Mistra Jana Husa.
c) závěry z valné hromady VaK Pardubice.

Rada obce schválila:
a) rozpočtové změny 3/2015
b) přijetí grantu od Pardubického kraje na pořízení přepravního automobilu
pro místní jednotku SDH ve výši 100 000,-Kč a potřebnou spoluúčast
obce.

UPOZORNĚNÍ!
Od září 2015 se budou vybírat poplatky za
pronájem hrobových míst hřbitova v Horních
Ředicích. Cena je 240,- a 480,-Kč.
Nájemné je na období 2015 - 2020.

Komise pro životní prostředí informuje




V jarním období byly zahájeny sezónní práce spojené s údržbou
zeleně v naší obci. V měsíci květnu byla po celé obci provedena
tradiční květinová výzdoba. Celkem bylo vysázeno více než
1000 rostlin do přibližně 200 truhlíků a jiných nádob. Dále byly
osázeny plochy veřejných prostranství. Mezi květinami tradičně
převažují muškáty, petunie, jiřiny a jiné druhy letniček. Věříme,
že se květinová výzdoba bude líbit a bude zkrášlovat naši obec
do pozdního podzimu.
Na území členských států Evropské Unie (EU) je vytvářena
soustava chráněných území Natura 2000. Cílem tzv. evropsky
významných
lokalit
je
ochrana
nejvzácnějších
a
nejohroženějších druhů živočichů, rostlin a jejich stanovišť
v měřítku celé EU. Do této soustavy byla zařazena i Přírodní
rezervace Žernov v našem katastrálním území. Rezervace se
nalézá severně od obcí Horní a Dolní Ředice a zaujímá vrchol
lesního celku Žernov s navazujícími rybníky Mordýř, Smilek a
Šmatlán. Předmětem ochrany jsou přirozené eutrofní vodní
nádrže, přechodová rašeliniště a třasoviště, dubohabřiny a
staré acidofilní doubravy s dubem letním. Duby se vyskytují na
písčitých pláních, které spolu s lučními porosty tvoří biologicky
cenné území. Během návštěvy rezervace se můžete setkat
s mnoha druhy živočichů a rostlin, ať už chráněných nebo ne.
K nejobdivovanějším patří mimo jiné veverka obecná,
zrzohlávka rudozobá nebo rosnička zelená. Milovníky hub jistě
překvapí výskyt několika druhů hřibů, včetně vzácných
exemplářů hřibu satana. Nezbývá než konstatovat, že návštěva
Žernova určitě stojí za to.
Jarda Lohniský

Ze školy
A máme tu opět konec školního roku. Než však skončí, čeká nás
toho ještě spousta.
Za poslední měsíce jsme toho opravdu stihli hodně. 1. dubna
jsme sbírali starý papír - sebralo se 4 964 kg. Moc děkujeme všem, co
nám se sběrem pomáhali – pomocníkům přímo ve sběrném dvoře či
těm, co nám přispěli starým papírem. Jen nás mrzí, že papír nesbírali ze
školy všichni. Finanční prostředky se sběrů putují zpátky dětem –
hradíme z nich výtvarné potřeby, dopravu na různé školní akce,
odměny na zájmovou činnost apod.
Během roku jsme však nesbírali jenom papír, ale také
pomerančovou kůru – té jsme do výkupny poslali celkem 55 kg.
V rámci Recyklohraní jsme nasbírali 5 937 kusů baterií, což bylo 250 kg,
také jsme odevzdali 213 kg starých elektrospotřebičů a v akci Věnuj
mobil 73 ks vyřazených telefonů. Za to si naši sběrači určitě zaslouží
pochvalu.
V dubnu jsme přivítali nové hornoředické občánky, pro
miminka si děti a paní učitelkou nacvičily pásmo básniček a písniček.
Zapískaly jim i na flétničky.
Celé jaro jsme také soutěžili ve znalostech – nejprve
matematických v Matematickém klokanovi (toho se zúčastnili všichni
žáci), potom v přírodovědných – v poznávání rostlin a živočichů ve
školním kole a vítězové v okrskovém kole v DDM v Holicích. Tam nám
naše děti udělaly velkou radost, protože čtyři děvčata se umístila
v první desítce – Míša Polednová, Naty Andresová, Anička Koubková a
Adélka Chybová. Ještě jednou jim blahopřejeme k úspěchu. Pochvalu si
ale zaslouží i všichni ostatní, moc se snažili.
Začátkem května jsme přispěli krátkým kulturním pásmem k
uctění památky obětí z 2. světové války.
A potom nás čekalo vystoupení pro naše maminky na oslavu
jejich svátku. V programu, který trval více než 1 hod, děti vystoupily
s nacvičenými pohádkami, písničkami, hrou na hudební nástroje či
divadelním představením. Doufáme, že si vystoupení všechny maminky
užily a udělalo jim radost.
9. června byli všichni naši prvňáčci pasováni panem králem
Jiřím I. (p. starosta ing. J. Kosel) na „Rytíře řádu čtenářského“. Na

slavnosti v Obecním sále po splnění 3 úkolů získali nejen řád, ale i
pamětní list, čtenářský průkaz do knihovny a knížku od paní královny
(p. Polednová – knihovnice). Nechyběla ani sladkost od pohádkové
babičky (p. Voženílková).
Teď nás čeká návštěva dopravního hřiště, kde si čtvrťáci
procvičí své dopravní znalosti, a těsně před koncem školního roku ještě
třídenní pobyt ve Středisku ekologické výchovy v Oucmanicích.
Jedeme tam už poněkolikáté a dětem se tam vždy moc líbilo.
No a potom už vysvědčení a hurá na prázdniny! Tak ať jsou
plné sluníčka, odpočinku a zajímavých zážitků.
M. Kaplanová

Vážení spoluobčané,
V neděli 19. dubna jsme navštívili slovenskou obec Bošáca, se kterou
bychom rádi navázali partnerskou spolupráci. Návštěvy se nás celkem
zúčastnilo pět zástupců obce v čele s panem starostou. V Bošáce nás
čekalo velmi milé přivítání od místního pana starosty, místostarosty a
zaměstnankyň obecního úřadu. Naši noví přátelé nás provedli celou obcí a
z nově vybudované vyhlídky Hájnice nám ukázali krásný výhled na celou
obec s pozadím rozkvetlých svahů Bílých Karpat. Dále jsme si prohlédli
místní kostel, fotbalové hřiště a základní školu. Největším zážitkem bylo
shlédnutí divadelního představení "Na konci Bošáci" v podání místního
ochotnického souboru a Dechové hudby Bošáčanka. Představení plné
zpěvu, hudby a tance bylo exkurzí do starých Bošáckých svatebních zvyků.
Domů jsme se vraceli s pocitem příjemně stráveného dne.
Rád bych při této příležitosti poděkoval paní Biernacki za výrobu krásně
nazdobených medových perníků se znakem naší obce. Perníky byly
vhodným dárkem a na Slovensku se moc líbily. V současné době proběhlo
další setkání, které se tentokrát uskutečnilo tento týden u nás v Horních
Ředicích. Do budoucna pevně doufáme, že se slovenskou obcí Bošáca
zůstaneme v kontaktu a brzy navážeme partnerskou spolupráci.
J.L.

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V HORNÍCH ŘEDICÍCH
Duben:
 První úterý v dubnu i květnu proběhlo poslední saunování dětí v
Saunovém ráji v Holicích.
 Na začátku dubna se oddíl nejmenších hasičů zúčastnil Rokytenské míle.
Byla 3 družstva - první přípravka, druhé mladší žáci A a třetí mladší žáci
B. Děti soutěžily v branném závodě, štafetě dvojic a štafetě 5 x 60m.
Mladší žáci A se umístili na 20. místě, mladší žáci B byli na 15. místě.

 24.4.2015 organizoval sbor dobrovolných hasičů námětové cvičení, které
se uskutečnilo na fotbalovém hřišti a na břehu rybníka. Cvičení bylo
zaměřeno na simulaci hromadného neštěstí. Zúčastnily se sbory
dobrovolných hasičů z Chotče, Býště, Holic, Dolních Ředic, Chvojence a
profesionální hasiči z Holic. Jako odborný dozor přijeli profesionální
hasiči z Pardubic, kteří nám zapůjčili i kontejner přežití. Při nástupu
všech jednotek proběhlo rozdělení funkcí, kdy sbor dobrovolných hasičů
z Dolních Ředic zabezpečil postavení stanu pro zraněné osoby. Každá
jednotka dostala kartičky s čísly a rozdělovala osoby podle typu zranění.
Každý sbor měl na starosti daný úsek, přidělený velitelem zásahu
z Horních Ředic, který měl na starosti celou akci. Celá akce proběhla
úspěšně, všechny zraněné osoby byly ošetřeny. Poděkování patří členům
ochotnického divadla, rodičům, dětem z oddílu nejmenších hasičů a
především všem hasičům.
 25.4.2015 se členové sboru společně s dětmi zúčastnili výstavy hasičské
techniky v Pardubicích, kde jak děti tak dospělí hasiči předvedli ukázku
s hasičskou koňkou.

 30.5.2015 proběhlo každoroční pálení čarodějnic. Hasiči zabezpečili chod
akce a bezpečnost ohně. Oddíl nejmenších hasičů předvedl své
vystoupení na písničku ,,Hasička“ s ukázkou požárního útoku.

Květen:
 5.5.2015 se členové sboru zúčastnili v obci Komárov položení věnců
k pomníku padlých vojáků druhé světové války a uctili tak jejich
památku.
 7.5.2015 se členové sboru zúčastnili v naší obci položení věnců
k pomníku padlých vojáků druhé světové války a uctili tak jejich
památku.

 V těchto jarních měsících členové provedli přechod techniky na letní
provoz, úklid „hasičárny“ a sběr železa. Poděkování patří občanům, kteří
poskytli železný šrot, který členové mohli odvézt.

 15.5.2015 proběhlo okrskové kolo soutěže v požárním sportu.
Zúčastnily se sbory:

z Dolních Ředic v zastoupení mužů i žen,

z Holic v zastoupení žen,

z Chotče,

z Býště,

z Horních Ředic.
 Na prvním místě z družstva žen se umístily ženy z Holic, z mužů zvítězilo
družstvo z Dolních Ředic a na druhém místě družstvo z Horních Ředic.
 18.5.2015 proběhla akce vesnice roku, kde hasiči ukázali hasičskou
koňku před komisí a děti vystoupily s dětskou koňkou.
 29.5. 2015 se dva členové zúčastnili školení strojníků v Pardubicích a ten
samý den proběhla účast na dětském dni, který byl na fotbalovém hřišti.
 30.5.2015 konalo se tradiční grilování.

Červen:
 Dne 23.6.2015 budou děti ze Základní školy Horní Ředice seznámeny
s výchovou v oblasti požární ochrany.
 Kroužek pro nejmenší hasiče bude zakončen 23.6.2015. Pokračování
kroužku bude zase v měsíci září a to každé úterý, kdy bude rozdělen na
starší žáky a mladší žáky. V tomto měsíci budeme přijímat i nové členy.

za SDH Horní Ředice
Veronika Řepková DiS.

Školení první pomoci
9.dubna k nám přijela
lektorka, paní
Miroslava Doleželová
z letecké záchranné
služby a poutavým,
poučným způsobem
nám vysvětlila základy
první pomoci. Jak
poznat různé druhy
krvácení, co dělat při
astmatických či epileptických záchvatech. Jak jednat při autonehodě,
při zástavě srdce, kam volat o pomoc… a mnoho dalšího. Vše bylo i s
názornou ukázkou, fotodokumentací nebo příkladem ze života.
Bezmála 40 posluchačů odcházelo naplněno dojmy, užitečnými a
novými informacemi, byla mezi námi i mládež. Takový zájem nás
potěšil a plánujeme pokračování na další témata a to během
podzimu. Budeme se na Vás těšit. Protože vědět kdy a jak správně
zasáhnout a pomoct je dobré vědět vždy. …
ZB

I letos již tradičně proběhlo slavnostní pasování prvňáčků na RYTÍŘE ŘÁDU
ČTENÁŘSKÉHO.

Akce proběhla ve vkusně připraveném sálu OU.
Za zvuků fanfáry,vešel král Jiří I, písmenková královna a pohádková
babička.Krátkého uvítání přítomných dětí a jejich rodičů se ujala ředitelka
místní ZŚ paní Marcela Kaplanová.
Poté předala slovo královně,která s dětmi složila slavnostní slib Rytířů
řádu čtenářského. Děti musely slíbit, že se o knížky budou dobře starat a
budou je mít rády. Připomněla dětem, že každý rytíř musí splnit tři úkoly.
Slavnostním slibem splnily děti první úkol.

Druhým úkolem, který na děti čekal, bylo složení abecedy, kterou přinesla
pohádková babička z knihovny. V košíčku měla od zlobivých šotků
rozházenou abecedu a na dětech bylo dát vše do pořádku.
Třetím úkolem měl každý prvňáček prokázat svou čtenářskou dovednost.
Od královny dostaly děti krátký text na kartičkách. Čtení všem skvěle šlo a
po přečtení všech vět se děti dozvěděly v krátké pohádce o tom, jak
vznikla ABECEDA.
Král Jiří I pasoval budoucí čtenáře krásným mečem.
Každý pasovaný získal pamětní list, medaili a knížku ODEMYKY-ZAMYKY od
Jiřího žáčka. Průkazku čtenáře knihovny v Horních Ředicích. Přiložena byla
i hrací karta MOUDRÉ SOVY. Jde o program podporující čtenářství. Za dvě
vypůjčené knížky razítko sovy. Za 5 razítek malý dárek. Za 25 razítek
knížka. Od pohádkové babičky si každý vzal malý mlsek z košíčku.
Oficiálními čtenáři knihovny se stalo celkem 15 dětí, které po skončení
akce zavítaly do knihovny, kde si půjčily svoji první knížku.
Atmosféra příjemného slavnostního odpoledne byla skvělá. Krále,
královnu i pohádkovou babičku těšila hrdost v očích dětí po úspěšném
složení každého úkolu.
Pevně věříme, že budou častými návštěvníky knihovny v Horních Ředicích.
Za knihovnu MP

KONCERTNÍ DESATERO aneb lekce slušného chování
1/ Na koncert choď včas, pozdním příchodem bys rušil ostatní posluchače.
Stane-li se, že začátek koncertu nestihneš, počkej do konce právě hrané
skladby a potom si v tichosti sedni na nejbližší volné místo
2/ Koncert by pro tebe měl být slavnostním zážitkem. Proto zvol takové
oblečení, abys vyjádřil, že si interpreta vážíš. Sportovní oblečení a obuv
jsou naprosto nevhodné.
3/ Během koncertu neruš povídáním s kamarády, vykřikováním, chozením,
nešusti sáčky od bonbónů. Mobilní telefon nech raději doma. Pokud ho s
sebou mít musíš, měj ho vypnutý.
4/ Při vstupu interpreta na pódium ho přivítej krátkým potleskem, abys jej
podpořil.
5/ Po doznění skladby vyjádři interpretovi poděkování a obdiv potleskem.
Intenzita a délka potlesku by měla odpovídat tomu, jak se ti vystoupení
líbilo.
6/ Pokud má skladba více vět (např. sonáta, koncert), zatleskej až po
provedení poslední věty, abys nenarušil souvislost poslechu a práci
interpreta.
7/ Pokud tě skladba nezaujala, neruš ostatní posluchače. Nemusí mít stejný
názor jako ty.
8/ Pokud nemáš vážné důvody odejít z koncertu dřív, neodcházej. Zařiď si
svůj časový rozvrh tak, abys mohl koncert doposlechnout.
9/ Stane-li se, že musíš opravdu odejít dříve, sedni si co nejblíže k
východu. Odejdi až po doznění celé právě hrané skladby. Během
interpretace se nikdy neodchází, je to neslušné vůči interpretovi i ostatním
posluchačům
10/ PAMATUJ: Tvé chování by mělo být příkladem pro ostatní. Věř, není
lehké být interpretem. Chce to velkou dávku píle, trpělivosti, ale i odvahy.
Chovej se vždy tak, jak bys chtěl, aby se chovali posluchači, kdybys stál na
pódiu ty sám!!!

Tato „špačkovina“, vypůjčená ze ZUŠ Holice, je univerzální. Ve své
podstatě se dá aplikovat nejen na zuškové a filharmonické koncerty, ale i
na divadelní představení či na vystoupení žáků Základní školy ke Dni
matek v hostinci U Červinků, které pro mě bylo impulsem k napsání tohoto
příspěvku. V zadní řadě u dveří jsem totiž byla svědkem mnohého a pro
mě nepochopitelného.
A proto prosím, buďme my dospělí našim dětem dobrým příkladem, učme
je správným modelům chování, aby z nich vyrůstali slušní, kulturní lidé a
ne kulturní barbaři a ignoranti.
Tereza Vostřelová

TENIS
Na konci dubna začala opět tenisová sezóna na antukových dvorcích
Horní Ředice. Opět byl připraven Kalendář tenisových turnajů, celkem
7 turnajů pro děti, ženy, muže jak ve dvouhrách tak i čtyřhrách.
Tenisový turnaj ve dvouhrách pro hráče nad 50 roků (6.-7.června)
se nekonal a bude určený náhradní termín.
Děti, které během zimy pravidelně trénovaly v hale v Pardubicích,
všechny pokračují opět na antuce většinou dvakrát v týdnu.
Pro některé byla vystavena registrace v ČTS aby se mohly zúčastňovat
tenisových turnajů ČST (Filip Záhrobský, Dominik Kříž,Vojtěch Schejbal,
Adélka Chybová a Sabina Ročková). Poslední čtyři byly zařazené i na
soupisku TK Holice do soutěže družstev starších žáků.
27. - 28. června se uskuteční XXII.roč. „Tenis Open“ Tenisový turnaj
jednotlivců nad 35 roků. V průběhu srpna jsou v plánu dva turnaje
Mistrovství Ředic - jednotlivci a „Open Cup“ – čtyřhry. Je potřeba,
aby se zájemci přihlásili nejpozději 10 dní před konáním turnaje.
V průběhu prázdnin proběhne Letní tenisová akademie pro děti
7 – 14 let. Turnus je pětidenní,probíhá po –pá dopoledne i odpoledne
v rozsahu 10 – 15 hodin dle tenisové vyspělosti.
Štefan Chyla

Něco dobrého z BABINCE…..
BOŠÁCKÉ PERKY
500g hrubé mouky
1 vejce
200ml vody
sůl
Náplň:
švestková povidla
Na posypání:
rozpuštěné máslo
ořechy, mák nebo tvaroh
Postup:
Z mouky, vody, vejce a soli vypracujeme těsto, které rozválíme
na pomoučeném vále a necháme chvilku odstát. Rozválené těsto
nakrájíme na čtverce. Do středu každého čtverce dáme
povidla. Naplněný čtverec přeložíme a konce dobře přitlačíme.
Vaříme ve vroucí vodě, dokud nevyplavou. Po uvaření a odkapání
potřeme rozpuštěným máslem a posypeme.
V minulosti se švestkové perky posypávaly nejčastěji
opraženou strouhankou na sádle.

DOBROU CHUŤ!

Kosmetický salon Marcella nabízí
Pedikuru, Kosmetické ošetření zn.Janssen
Zajišťuji aplikaci doplnění řas zn.Diamond lashes
Nehtová modeláž, gel lak Líčení, poradenství zdarma.
Těším se na Vás v příjemném soukromém prostředí.

www.Marcella.cz
FCB: Kosmetický salon Marcella

Vítání občánků v dubnu bylo doslova na prasknutí…
Vítat jsme měli tentokrát 7 dětí. A protože
bychom se do zasedací místnosti všichni
nevešli, udělali jsme malou změnu a celé
vítání uspořádali v sále Obecního domu.
Mezi nás „ředické“ občany jsme si zapsali
Ondřeje Křížka, Viktorii Biernacki, Kláru
Veselkovou, Tatianu Šmejdovou, Valentýnu
Lockerovou a Elišku
Faltysovou…posledního Felixe Vodáka jsme
bohužel pro nemoc přivítat nemohli.
OÚ

Branný závod aneb od tabletu k přírodě
To, že v naší obci dobrovolníci organizují nápadité a zábavné akce pro
děti, víme. Tato byla mezi nimi ale poněkud ojedinělá. Organizovala ji
Školská rada při ZŠ Horní Ředice ve spolupráci s TJ Sokol Horní
Ředice, byla určena pro děti školního věku, a více než zábavou byla
zkouškou fyzické zdatnosti.
Závodu se účastnilo 42 dětí rozdělených do čtyř kategoriích, které v
tříminutových intervalech individuálně vybíhaly na značenou trasu
kolem Ředického rybníku, kde plnily branné úkoly (hod granátem,
střelbu ze vzduchovky, lezení po lanech, luštění šifer a došlo i na
přírodovědné znalosti). V celkovém hodnocení hrála roli nejen rychlost,
ale i úspěšnost v plnění jednotlivých úkolů.
Na konci závodu tedy nechyběly stupně vítězů, medaile pro vítěze,
pěkné ceny pro umístivší se na prvních pěti místech a malé odměny pro
všechny zúčastněné - fidorková medaile a na přání vytvořené „cokoli“ z
nafukovacího balonku.
Organizátoři mysleli i na všechny hladové a žíznivé. Nabídka
občerstvení byla pestrá - pro děti zdarma a pro nás dospělé dostupná za
ceny lidovější než lidové… J
Děti si závod užily, byl pro ně jistě atraktivní novinkou v nabídce akcí
pořádaných v naší obci a doufejme, že si uvědomily, co bylo jeho
hlavní myšlenkou a záměrem.
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM, KTEŘÍ SE NA
ORGANIZACI TOHOTO DNE PODÍLELI.
A pokud je pravdou to, že se něco podobného chystá výhledově i pro
dospělé, začněme ladit naše fyzické formy, už teď… :.)
Tereza Vostřelová

Prvomájový cyklovýlet za krásami našeho okolí…
V trošku aprílovém
počasí jsme se
vydali na další již
12. cyklovýlet.
Cílem byla
zřícenina zámečku
Neulust a krásy
bohaté vegetace
rybníka Lodrant
nedaleko obce
Uhersko. Po nebi
se vesele honily mraky a my jsme šlapali do pedálů doufajíc, že
nezmokneme. Zřicenina Neulust překvapila všechny přítomné nejen
svou existencí v tak blízkém okolí, ale i svou historií.
Další zastávkou byla hájovna uprostřed dubového lesa, kde jsme si
opekli párky a poslechli si poutavé vyprávění pana hajného Jiřího
Zamastila o historii rybníka Lodrant, jeho bujném a chráněném okolí.
Cestou zpět jsme se posilnili v malé hospůdce a s dobrým pocitem
vyrazili za mírného jarního deště domů.
ZB
Perníková popelnice
Soutěž obcí s názvem „O Perníkovou popelnici „je vyhlašována ve snaze
motivovat obce ke zvýšení účinnosti sběru tříděného odpadu, ale směřuje také
k naplňování cílů plánu odpadového hospodářství kraje. Je určena pro všechny
obce v Pardubickém kraji, které mezi sebou soupeří ve třech kategoriích,
rozdělených podle počtu obyvatel.
Horní Ředice obhájily své prvenství v kategorii do 2000 obyvatel a získaly tak
další zajímavou finanční odměnu – stejně jako všichni další umístění
v jednotlivých kategoriích. V Horních Ředicích této výhry využíváme na
zlepšování systému sběru odpadů.

My rádi cvičíme
16.5.2015 se v 15hodin
otevřely brány nového
víceúčelového hřiště a
my jsme mohli přivítat
první návštěvníky 15té
akademie „My rádi
cvičíme“. Za krásného
slunného počasí jsme
nám všem postupně
předvedli ukázky toho,
co celý rok s dětmi i dospělými na cvičebních hodinách děláme.
Myslím, že milým překvapením a neplánovaným přidáním do
programu byly skoro akrobatické kousky našich mužů a chlapů
pod vedením Pepy Hrdého, který nám všem předvedl, že pokud
zdraví slouží a tělo dovolí, tak sedmdesátka není žádný věk.
Součástí akademie byla i výtvarná soutěž na téma, jak jinak než
„My rádi cvičíme“, rozdělená do dvou věkových kategorií.
Vítězkou v kategorii 6-8let se stala Nikola Matyášová, 9-11let
Natálie Andresová a absolutním diváckým vítězem…vlastně
vítězkou se stala Michaela Polednová.
Přejeme všem příjemné a odpočinkové prázdniny.

za TJ Sokol
Zuzana
Bolehovská

TJ Sokol Horní Ředice mladší žáci v národním kole
Atletického víceboje
Ve druhém roce cvičení ve všestrannosti mladšího žactva jsme v květnu
poprvé vyjeli na závody v Atletickém víceboji. V okresním kole soutěže
závodilo šest našich malých borců ve skoku dalekém, hodu, sprintu a
běhu vytrvalém. Do krajské soutěže postoupili hned čtyři z našich a dva
kteří se zúčastnili s přehledem vyhráli zlaté medaile ve svých
kategoriích.
V sobotu 6.června, plni napětí a trochu i obav, jsme vyrazili do
národního kola soutěže, která se konala v Třebíči. Konkurence
závodníků z celé republiky byla veliká, ale i přesto Tomáš a Doubravka
vybojovali 15-té (25 celkem) a 14-té (21 cekem) místo ve svých
kategoriích - velmi pěkný výsledek a gratulujeme.
Doufáme, že i tímto přilákáme další hornoředické mladší žáky a
žákyně, aby se přidali k nám do cvičení (a nejen pro to, aby vyhrávali
na závodech.)
David Kunát

Fotbalový klub Horní Ředice
(závěrečná zpráva ke konci sezony)
Do sezony jsme vešli po dlouhé době jako „nováčci“ okresního
přeboru. Netrvalo dlouho, abychom ukázali, že nepotřebujeme čas na
rozkoukání a tak jsme po podzimní části skončili na druhém místě. Které
jsme i přes veškeré ataky soupeřů udrželi a krásným stříbrným umístěním
jsme zakončili úspěšnou fotbalovou sezonu 2014/2015.
Nejlepším střelcem se stal již tradiční kanonýr Milan Machatý se
třinácti zásahy. Nejužitečnějším hráčem bych rád neoficiálně nazval
Ondřeje Šedivku, který věnoval velké úsilí při konsolidaci hry, vstřelil 9
branek a na spoustu dalších nahrál. Z řad zimních posil bych vyzdvihl Pavla
Dědiče, který vstřelil také 9 branek.
Druhé ředické mužstvo, „B“ team bohužel skončil na
předposledním místě. Hra byla často ovlivněna špatnou zápasovou
docházkou a tím způsobenou nestálostí v sestavě. Nicméně se zde zrodil
„objev roku“ – mladý strážce brány Jarda Pícha, který několikrát dokázal
podržet dobrými zákroky a jistě svůj talent bude rozvíjet.
S touto sezonou se oficiálně rozloučíme v sobotu 20.6. na hřišti
Horních Ředic. Na tuto „rozlučku“ jsou zváni jak hráči, tak fanoušci, tak i
všichni příznivci sportu, dobrého jídla, pítí a zábavy.
O den dříve 19.6. se zúčastníme slavnostního gala-večeru v ABC klubu v
Pardubicích, kde převezmeme cenu za 2. místo okresního přeboru.
Dále pro Vás, milí fotbaloví přátelé, připravujeme některé kulturní
akce v podobě zábav, které se budou konat na hřišti. Mimo jiné bych také
rád pozval na Loti-Cup, který by se měl konat 18.7. také.
Závěrem bych rád poděkoval všem fandům a příznivcům ředického
fotbalu, bez Vás by to zkrátka nešlo. Vaše podpora byla dokonce tak silná,
až jste si vysloužili 1. místo v návštěvnosti v celém okrese – úžasné! Velký
dík patří samozřejmě i sponzorům.
Pro informace o losu a dalších plánech na hrací rok 2015/2016
pravidelně navštěvujte: http://www.horniredice.estranky.cz
FK Horní Ředice Vám přeje krásné prožití slunných letních dnů,
vydařených dovolených a mnoho sportovních zážitků.
A v srpnu u startu sezony 2015/16, nově v I.B třídě, na viděnou.
za FK Horní Ředice
Jan Skoumal

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Loučení s létem - datum bude upřesněn
Posezení pro dříve narozené - ( 13.9.2015 )
Střelby ze vzduchovky - 26.9.2015

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narodili se:
Ondřej Kysela
Odstěhovali se:
Vlasta Beránková
Tereza Beránková
Opustili nás:
Miroslav Bárta
Přistěhovali se:
Jiří Kehler
Radek Polák

76
101
10
187
30
163

K 16. červnu žije v naší obci 1032 obyvatel.
-----------------------------------------------------------------------červen 2015

