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Vážení spoluobčané,
Letošní dlouhé tropické
léto vystřídal podzim, který
ani ne po třech týdnech po
svém nástupu ukázal svou
charakteristickou tvář sychravá chladná rána,
přízemní mrazíky, mlhy,
očekávat můžeme podle
předpovědí meterologů
sněhové přeháňky a plískanice. Nastává před námi každoročně se
opakující doba úklidu nejen všeho, co by mráz nevratně zničil, ale
hlavně úklidu rostlinných zbytků ze zahrad a předzahrádek.
Naše obec společně s několika dalšími obcemi mikroregionu
Holicko využilo dotačního titulu vyhlášeného Ministerstvem
životního prostředí ČR, který spočívá v pořízení kompostérů pro
jednotlivé domáctnosti umožňující likvidaci biologických odpadů.
Snaha ministerstva na poslední chvíli využít „evropské peníze“ nám
umožní zužitkovat až 70% domácího odpadu, snížit náklady na odvoz
odpadů, ušetřit drahocenný čas spojený s jejich likvidací, zefektivnit
kompostování a především nám výrazně pomůže při řešení odpadového
hospodářství, jak nám ukládá novela zákona č.185/2001 sb. o odpadech.
Po skončení administrativních záležitostí probíhajících mezi
obcemi, Dobrovolným svazkem obcí Holicka a Státním fondem
životního prostředí ČR budete informováni o čase, místě,
podmínkách a způsobu odběru.
S přáním alespoň trochu slunečného podzimu
starosta obce ing. Jiří Kosel

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 22.07.2015

Rada obce se seznámila:
a) s problémy při řešení škodní události s pojišťovnou Generali a.s.
související s opravou kabin na fotbalovém hřišti.
b) s cenovými nabídkami firem (Skoumal, Pištora, Matex) týkajících se
výměny střešní krytiny a nutných truhlářských úprav garáže u fotbalového
hřiště.
c) s průběhem prací na opravě mostu 2-3051 v investorství SÚS PK před
křižovatkou u prodejny Potos.
d) s probíhající přestavbou bývalé čerpací stanice ve společenské zařízení.
e) s rozmístěním a instalací osmi odpadkových košů „ELEGANT“ po obci.
f) s negativním působením mšice smrkové na stříbrné smrky v parku pod
hřbitovem. Stromy napadené mšicí usychají, je proto nutná prevence
chemickým postřikem.
g) s možností nákupu přepravního automobilu FORD TRANSIT pro místní
hasiče za podpory grantu Pardubického kraje ve výši 100 000,-Kč.
Rada obce projednala:
a) dotační možnosti a potřeby obce v novém programovém období
(2014-2020).
Rada obce schválila:
a) dar pro ZŠ Horní Ředice v ceně 31 115,-Kč (bez DPH). Jedná se o nákup
sestavy Wi-Fi, která byla původně zapůjčena v rámci projektu DIKYPR.
Rada obce neschválila:
a) v rámci stavebního řízení akce „AUTOSERVIS Horní Ředice“
výstavbu žumpy pro splaškové vody a bezpodmínečně požaduje jejich
likvidaci napojením na stávající systém tlakové kanalizace.

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 26.08.2015

Rada obce se seznámila:
a) se stavem hospodaření obce za období leden až červenec.
b) s ukončením prací na výměně střešní krytiny garáže u fotbalového hřiště
provedenou fi. Skoumal.

c) s výsledky jednání zástupců naší obce a vedoucího odboru dopravy KrÚ
v Pardubicích ing. Umbrauna.
d) se zahájením přípravných a projektových činností přislíbené opravy
živičného povrchu silnice III - 29817 od hranice s Dolními Ředicemi po
křižovatku před Potosem.
e) s ukončením rekonstrukce mostu II- 3051 a následnou kolaudací.
f) s převzetím nově vybudovaného chodníku fi MPS Čepí spojujícího místní
komunikaci „NA KOPEČKU“ se silnicí III - 29817.
g) se schválenou žádostí Státním fondem ŽP týkající se dotace některým
obcím mikroregionu Holicko na pořízení kompostérů pro využití
bioodpadů. K tomuto účelu naše obec získá 350 kompostérů o objemu
1200 l.

Rada obce projednala:
a) žádost prodeje pozemku 1509/123 o výměře 139m2 - jedná se o
nesrovnalost ve stávající zástavbě.
b) nabídku fi. KONSEDO s.r.o. na zajištění administrativní, inženýrské a
poradenské činnosti pro projekt „Dovybavení sběrného dvoru“.

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Ředice dne 24.09.2015

Zastupitelstvo obce se seznámilo:
a) s informacemi z jednání obecních rad, s investičními a neinvestičními
akcemi v letošním roce.
b) s hospodařením obce za období leden - srpen.
c) se žádostí o bezúplatný převod pozemků pod stavbami silnic III - 3051
a III - 2989 v majetku obce do vlastnictví Pardubického kraje.

Zastupitelstvo obce schválilo:
a) rozpočtové změny č.5.
b) prodej pozemku parc.č. 1509/123 o výměře 139m2.
c) neuplatnění předkupního práva jako spoluvlastníka pozemku
označeného jako pozemková parcela p.č. 6956/3 v obci Holice
v katastrálním území Holice v Čechách na odkoupení chaty č.e.39.

UPOZORNĚNÍ!
Od září 2015 se vybírají poplatky za pronájem
hrobových míst hřbitova v Horních Ředicích. Cena
je 120,-, 240,- a 480,-Kč.
Nájemné je na období 2015 - 2020.

Upozornění pro novopečené maminky a tatínky.
Díky změnám v zákoně 101/2000sb. o ochraně osobních
údajů bychom tímto upozornili, že v případě zájmu o uvítání
nového občánka je třeba se přihlásit na Obecním úřadě
v Horních Ředicích, předložit rodný list dítěte a podepsat
příslušnou žádost.

UŽ SE ZASE TĚŠÍME…BABINEC !!!
MÁTE RÁDI DÝNĚ?
Přijďte v pondělí 2.11. v 18 hodin na posezení a dýňovou
ochutnávku. Vstupné tradičně 30,- Kč.
Navíc Vás čeká malé překvapení !!!
DALŠÍ SEZENÍ BUDE VŽDY 1. PONDĚLÍ V MĚSÍCI.

Komise pro životní prostředí informuje
V průběhu následujících týdnů budou občanům nabízeny kompostéry
pro odkládání biologického odpadu z domácností. Tyto kompostéry
byly pořízeny v rámci Dobrovolného svazku obcí Holicko z prostředků
dotačního titulu státního fondu životního prostředí. Využití kontejnerů
v domácnostech bude bezplatné na základě smlouvy o výpůjčce
kompostéru mezi obcí a občanem. Kompostér bude umístěn na
pozemcích občana s jasnou identifikací nemovitosti a bude využíván
pro kompostování bioodpadu z domácností. Občané, kteří uzavřou
smlouvu o výpůjčce, budou povinni udržovat kompostér po celou dobu
výpůjčky (5 let) v takovém technickém stavu, aby byla zachována jeho
funkčnost. V případě jeho znehodnocení je zakázána jeho likvidace (jde
o evidovaný majetek DSOH) a je zakázáno předání kompostéru třetí
osobě. Občané musí umožnit přístup ke kompostéru kontrolním
orgánům.
Na základě jednání zastupitelstva obce upozorňujeme občany na
používání kontejnerů pro tříděný odpad umístěných na sběrných
místech v různých částech obce (papír, plasty, sklo, textil). Prosíme
občany, aby do těchto kontejnerů vhazovali pouze odpady, pro
které jsou kontejnery určeny. Každá nádoba je opatřena seznamem
s odpady, které do kontejneru patří a které tam nepatří. Na sběrná
místa nepatří zejména různé části karosérií vozidel a autoskla. Na
žádost zastupitelstva obce budou tato sběrná místa monitorována
pomocí fotopastí.
Pro ukládání odpadů z domácnosti lze využít služeb nově
vybudovaného sběrného dvora, který najdete poblíž zastávky U kostela.
Sběrný dvůr je otevřen každý pracovní den v 7 hodin a odpoledne
v 15,15 hodin. V případě nepřítomnosti obsluhy je možné se
domluvit na obecním úřadě nebo na tel.č. 466 681 966. V následující
tabulce je uveden seznam odpadů přijímaných do sběrného dvora.

Jarda Lohniský

ODPADY PŘIJÍMANÉ DO SBĚRNÉHO DVORA
Jedná se pouze o odpad z domácností nikoliv o odpad z podnikání.
Množství odpadu je limitováno dle průměrů vyprodukovaného
odpadu na jednu domáctnost.

























Motorové, převodové a mazací oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly znečištěné
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Skleněné obaly
Textilní obaly
Kovové obaly znečištěné
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo tímto
znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny, ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Pneumatiky 4ks na jedno č.p.
Beton do 150 kg, cihly, tašky, keramické výrobky
Dřevo, sklo, plasty
Železo, ocel
Izolační materiály
Papír, lepenka, sklo, textilní materiály, rozpouštědla,
fotochemikálie
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíku
Olej
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné
látky
Baterie a akumulátory
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující
nebezpečné látky

Z Ředic za přízrakem…
Trošku „kultůry“ jsme
spolu s plně obsazeným
zájezdním autobusem
prožili v sobotu
10.10.2015, kdy jsme
pořádali malý výlet do
pražského divadla
Hybernia na muzikál
nazvaný „Přízrak
Londýna“. Jak je v názvu
napovězeno, jednalo se o ztvárnění nejznámějšího masového vraha
londýnských prostitutek v dějinách Anglie, který nebyl nikdy
dopaden.
Musím uznat, že scéna a celé ztvárnění bylo opravdu realistické.
Krásné kulisy podtrhovaly skvělé pěvecké výkony účinkujících.
Někdy běhal až mráz po zádech.
I přes těžké a morbidní téma celého představení byl vlastně
výsledkem zážitek vskutku nezapomenutelný.
ZB

18.10.2015
24.10.2015
01.11.2015
02.11.2015
05.12.2015
29.11.2015
06.12.2015
20.12.2015
31.12.2015

-

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Vítání Občánků
Ředický borec - 14hodin
Běh Horními Ředicemi
Babinec
Mikulášská nadílka
Den pro dětskou knihu - Turnaj v „Člověče, nezlob se“
1. Adventní koncert s Radimem Schwabem
2. Adventní koncertt ZŠ
Silvestr 2015

Ze školy
V úterý 1. září jsme zahájili letošní školní rok, nejprve jsme přivítali
žáky 2. až 5. ročníku, v 9 hodin pak 18 prvňáčků, kteří přišli i se svými
rodiči a prarodiči. Všechny děti ve škole přivítaly jejich paní učitelky –
Mgr. Eva Bendová, Mgr. Věra Morávková, Mgr. Kateřina Horáková,
Dis., Radmila Zahradecká a ředitelka Mgr. Marcela Kaplanová, prvňáčky
navíc i pan starosta ing. Jiří Kosel. Letos chodí do naší školy ještě o 9
dětí víc než vloni, celkem máme rekordních 64 žáků. Vyučujeme ve
třech třídách, z ředitelny jsme přes prázdniny zbudovali menší učebnu,
kam chodí děti na angličtinu a v případě, že se dělí, i na některé
předměty.
I letos jsme otevřeli dvě oddělení školní družiny, v I. oddělení pracuje
paní vychovatelka Zahradecká, ve II. oddělení určeném pro starší děti
paní učitelky. Družinu navštěvuje celkem 45 dětí.
Hned v pátek 4. září jsme zahájili plavecký výcvik v Plavecké škole
AAA ve Vysokém Mýtě, letos jezdí druháci, třeťáci, čtvrťáci i páťáci,
celkem 43 žáků.
V pondělí 7. září se konala schůze Sdružení rodičů při ZŠ Horní Ředice,
na které byli rodiče seznámeni s organizací školního roku 2015/2016 a
školním řádem.
V úterý 8. září se všichni prvňáčci fotografovali, tablo si můžete
prohlédnout ve speciální příloze deníku Mladá Fronta Dnes, která vyjde
v pátek 9. října.
V pondělí 14. září se odpoledne konal sběr starého papíru, sesbíralo
se celkem 7719 kg. Děkujeme všem tatínkům a zaměstnancům obce,
kteří nám se sběrem pomáhali. Dík patří i všem, kteří papír sbírali,
protože peníze získané za sběr nám pomáhají financovat různé školní i
mimoškolní akce.

V říjnu se chystáme např. na DRAKIÁDU či vítání nových občánků,
pracovat začnou i Malí redaktoři, v listopadu zase na koncert a
pěveckou soutěž.
M. Kaplanová

ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
Začátkem měsíce července byl člen sboru společně se synem na
V. SJEZDU SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA,
kde vystavovali dětskou koňskou stříkačku. Oddíl dětí se
účastnil požárního sportu na Hasičských letních slavnostech
v Dolních Ředicích, kde se umístil na 3. místě.
V měsíci srpnu měly děti velký úspěch na netradičních
závodech koňských stříkaček v Mělicích, kde ukázaly svůj
útok s koňskou stříkačkou a dospělí hasiči závodili také
v různých disciplínách. Koncem srpna se sbor účastnil Rybích
hodů v obci Zderaz, kde děti předvedly svůj útok a byla zde
vystavena zrenovovaná koňka darovaná právě z obce Zderaz.
Členové sboru předvedli ukázku požárního útoku s touto
koňkou.
V měsíci září děti ukázaly svůj útok s hasičskou koňskou
stříkačkou na zahájení akce ,,Koně v akci“ na Pernštýnském
náměstí. Následující den se děti účastnily slavnostního průvodu
na dostihovém závodišti. Při této příležitosti je doprovodila
v uniformě Martina Brandýská a Veronika Řepková.
Členové sboru 7.9.2015 měli výjezd na pomoc hledané osoby.
Dále byla pro členy sboru brigáda na odstrojení auta před
nalakováním. Sbor společně s dětmi se účastnil Poběžovických
oslav a otevření nové hasičárny. Zde také děti i členové
předvedli svůj útok a zúčastnili se netradičního požárního
útoku a umístili se na 3. místě.
Oslav 140 let Holických hasičů se účastnilo celkem 20 hasičů
z našeho sboru, všechny tři hasičské koňky, jedna z nich byla
tažena koňmi od pana Červinky z Horních Ředic. V průvodu jel i
náš hasičský vůz Avie.

Na konec září připravil sbor společně s kulturní komisí akci pro
děti s názvem ,,Co jste hasiči…“ Trasa vedla kolem Ředického
rybníka, na které bylo 10 stanovišť s hasičskou tématikou.
Každé dítě starší 3 let dostalo na startu kartičku, do které
sbíralo za splněné úkoly razítka. Na konci trasy každý
zúčastněný dostal odměnu.
Jako minulý rok se 3. – 4.10. 2015 účastnil sbor akce ,,
Retroměstečko“ v Pardubicích, kde byly po celý víkend
vystaveny naše koňské stříkačky. A po oba dny předvedli děti i
členové sboru ukázky.

za SDH
V. Řepková DiS.

Setkání dříve narozených
Sešli se nám tu dva krásné články na tuto akci, jak z pohledu pořadatele, tak
hosta. Byla by škoda se o ně s Vámi nepodělit, a tak je tu máte oba. Jsme rádi,
že dobrý pocit z tohoto dne měli všichni…

Milí senioři,
sobota 13. září patřila jenom Vám. Jsem ráda, že se v naší obci nemyslí
pouze na děti, mládež a střední generaci, ale i na Vás, kteří jste o
chloupek starší, a kteří uvítáte příležitost ke společnému setkání, rádi
se pobavíte a posedíte u sklenky vína či piva.
Toto odpoledne bylo v režii Kulturní komise Rady obce Horní Ředice a
k poslechu (jednomu odvážnému seniorovi i k tanci) hrála početná
Barevná muzika pod vedením Františka Machače staršího.
Doufáme, že laskominy z naší domácí dílny Vám přišly k chuti, že
servírovaná káva byla tak akorát (ani silná, ani slabá), pivo dostatečně
vychlazené, víno kvalitní. Věříme, že malý dárek (profesionálně
vyrobená perníková hvězda) udělal alespoň malou radost, a že krásná
květinová výzdoba na stolech přispěla k celkové příjemné atmosféře.
Vaše slova chvály a díků nás hřála u srdce a přesvědčila o tom, že akce
tohoto typu má v Ředicích své místo, a proto se můžeme společně těšit
na příští rok.
P.S.: Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a realizaci odpoledne
podíleli. Speciální poděkování si zaslouží paní Mirka Baladová, která
našila pro obsluhující nápadité kostýmy, které měly svou premiéru
právě v onu „seniorskou“ sobotu. O tom, že měly u přítomných dam i
pánů úspěch, není pochyb. Četné pochvalné komentáře toho byly
důkazem.
Tereza Vostřelová

Člověk je jen tak starý, jak se cítí !
Kdy začíná stáří? Kde je ta hranice? Když jsem byla malá holka, přišli mi
staří všichni, co už měli občanku. Když jsem dostala občanku já,
připadala jsem si dospělá a dokonalá. A když jsem konečně dospěla,
uvědomila jsem si, že stáří je rozmarným pokusem člověka škatulkovat
sebe i zbytek světa. Jsem dnes ve škatulce mladý důchodce? Ti nad
sedmdesát jsou staří důchodci?
Každopádně, kdo se v neděli 13. září dostavil na setkání dříve
narozených, ať starý, nebo mladý důchodce, rozhodně neprohloupil.
Celé odpoledne hrála k poslechu a tanci Barevná muzika. Pan Machač
nás častoval vtipy pro zasmání. Zazpívali jsme si z plných plic. Jenom
ten taneček chyběl. Pro každou ženu byl připraven malý dárek, a pro
všechny pohoštění.
Poděkování patří krojovaným hosteskám, které nenechaly na
pohoštění nikoho dlouho čekat.
Pozvánka slibovala příjemné nedělní posezení. Myslím, že vůbec
nelhala.
Míla Polednová

TENIS
Tenisová sezóna na antuce bude pomalu končit. Kalendář turnajů na letošní
sezónu plánoval 7 turnajů:
IV. ročník hráčů nad 50 roků se nekonal pro nízký počet přihlášených, tak
jako u dalších dvou:
IV. ročník žen a dívek
XV. ročník Mistrovství Ředic
Ve dnech 27.-28.6. XXII.roč. Turnaj hráčů nad 35.roků- jednotlivci. Je to
nejstarší turnaj hraný na kurtech H. Ředice. Zúčastnilo se 12 hráčů. Zvítězil
Slávek Polák, před Fr. Kolínem. Třetí místo obsadil Jiří Lohniský.
29.-30.8. XX.roč. OPEN CUP -čtyřhry, turnaj, který má v posledních ročnících
vysokou sportovní úroveň.
Přihlásilo se 11 dvojic. Ve vyrovnaném třísetovém finále zvítězila dvojice
Slávek Polák/Tomáš Kratochvíl nad bratry Milanem a Davidem Ropkovými.
V zápase o třetí místo podlehla nejlepší ředická dvojice Jiří Kosel/ Josef
Mansfeld páru Fr.Kolín/Jiří Kumstát.
Tradiční turnaj na závěr sezóny již X.roč. Losované dvojice 26.září opět
probíhal v přátelském duchu.
Přihlásilo se 10 hráčů a hráček a losem vzniklo 5 dvojic, které jsou téměř na
stejné výkonnostní úrovni.
Hrálo se systémem každý s každým a zápasy přinášely zajímavý průběh.
Zvítězila dvojice Petra Skácelová s Miroslavem Schejbalem před dvojicí
Rychtera Pavel/Chyla Štefan, 3.místo obsadila dvojice Morávek
Miloš/Mansfeldová Blanka.
V letošní sezóně nezahálely ani děti. Pravidelně denně na kurtu u Rosničky
trénovaly. Během prázdnin proběhla ve 3 turnusech už tradiční Letní tenisová
akademie. Některé děti díky registraci se zúčastňovaly turnajů ČTS.
X.roč. Turnaje dětí 12.-13.září absolvovalo 18 dětí ve třech kategoriích dle
svojí výkonnosti a všechny ukázaly, že pravidelný trénink prospívá v jejich

tenisové dovednosti a doufejme, že se brzy objeví na kurtech i mezi
dospělými rekreačními hráči.
I. kategorie (nejvyspělejší):
1.Sabina Ročková 2. Filip Záhrobský 3. Adéla Chybová
II. kategorie (vyspělý):
1. Kryštof Jakl
2.Aleš Doskočil

3.Jakub Matyáš

III. kategorie (elévové):
1. Martin Šmíd 2.Zuzka Krátka

3.Matouš Kareš

Turnaj se těšil velkému zájmu rodičů a sourozenců. Pro děti trénující u
p. Chyly je na zimní sezónu zajištěna 2x týdně hala v Pardubicích.
Chci poděkovat sponzorům, kteří pro všechny účastníky turnajů věnovali ceny
a drobnou pozornost:
OÚ Horní Ředice, p.Pažout a kolektiv Rosničky, Agrostav Holice, p.Trojan,
p.Pamánek, p.Kříž, fi.CGC.
Chyla Štefan

Fotbalový klub Horní Ředice
(Začátek sezony 2015/16)
Tak jako v loni, tak i letos Ředičtí borci slavili postup do vyšší
soutěže. To znamená, že se na ředické hřiště, po neuvěřitelných 25ti
letech, vrací I.B třída!
Samozřejmě to s sebou také přineslo řadu starostí ohledně vyšších
výdajů, pořadatelských povinností, nutnosti posílení kádru (když přišlo
8 posil a 2 hráči odešli), delší výjezdy za venkovními zápasy atd. Ale
výbor se společně s trenéry dokázal se vším statečně poprat a tak se
můžeme těšit na vyšší požitek ze hry v rámci vyšší kvality soupeřů a
fotbalu a mimo jiné obnovení staronového derby se Sezemicemi.
Hned od prvního zápasu (15.8.) bylo vidět, že držet kroky
s krajskými mužstvy nebude nic jednoduchého. První 3 kola posloužila
jako tvrdá lekce v čem všem se zlepšit. Bylo potřeba si zvyknout na
vysoké herní tempo a také na tvrdost soupeřů. Také se většinou
ukázalo, že nevyužití gólových šancí vedlo k rychlému trestání
soupeřem. A tak na první bodový zisk jsme museli čekat až do 5. kola,
které nás nakoplo ke čtyřem po sobě jdoucím výhrám. Nyní máme na
kontě 8 odehraných zápasů a z toho 4 vítězství a 4 prohry. S 12ti body
a skóre 17:13 se ujímáme 7. příčky.
U druhého ředického mužstva došlo k značné obměně sestavy.
Jednak se podařilo naverbovat některé mladé talenty a také se zároveň
někteří hráči posunuli z „A“ do „B“ mužstva. Díky tomu se čekala jistá
zvýšená úroveň. Bohužel se tato vize prozatím vůbec nepodařila
naplnit a tak se po sedmi odehraných kolech mužstvo potácí na 10.
příčce se ziskem pouhých třech bodů.
V neposlední řadě je mou radostnou povinností Vás informovat
o velkém fotbalovém zájmu z řad těch nejmenších. Příchodem léta
začali na našem hřišti pobíhat možné budoucí naděje české kopané.
Předškoláčkové a žáčkové ve věku od tří do devíti let pod vedením
Petra Jelínka a některých z rodičů se scházejí každý čtvrtek a to
mnohdy ve velice hojném počtu. Přihlásilo se celkem 48 dětí a z toho 7
děvčat. Již proběhlo 18 tréninků, na které průměrně dochází 20 – 25

členů. Jejich činnost je různá, od hravé soutěživosti, přes rozvoj
pohybových dovedností, až po náročné kličky s mičudou.
Velice nás potěšil tento nemalý zájem dětiček a hlavně rodičů!
Závěrem mi dovolte poděkovat všem příznivcům a fandům
naší kopané za jejich skvělou podporu, nejen na téměř vždy plné
domácí ochozy, ale také při venkovních utkáních kam nás také jezdíte
hojně podporovat.
Nezapomínejte, že veškeré aktuality, výsledky, sestavy, střelecké
statistky atd. naleznete na: http://www.horniredice.estranky.cz.
za FK Horní Ředice
Jan Skoumal

Střelecký turnaj
Sobotní odpoledne 26.9.2015 bylo plné očekávání
pro střelce z Horních Ředic a okolí, kteří se rozhodli
zúčastnit již dvanáctého ročníku ve střelbě ze
vzduchovky.
Počasí se i přes původní nepříznivou předpověď
vydařilo a celou soutěž rušil jen občasný boční vítr,
který mohl některým ovlivnit jejich výkony.
Tak jako minulý rok, se i tentokrát zúčastnil plný
počet 30ti střelkyň a střelců. Někteří se objevili
poprvé , jiní patřili již ke stálicím. V letošním ročníku
bylo asi doposud největší zastoupení žen za celou
historii.
Samotný turnaj probíhal následovně: První kolo se střílelo na dva terče po 6ti
ranách, přičemž se z každého terče odečetla nejhorší rána. Do druhého kola
postupovalo 20 nejlepších. V něm se opět střílelo na dva terče, tentokrát ale
do každého pouze 5 ran.
Čtyři nejlepší se následně utkali na
4 terče a do každého vystříleli 5
ran. Samotné finále patřilo nejlepší
dvojici, která vystřílela celkem 30
ran do 6ti terčů.
Na prvním místě se umístil
Miroslav Šinkora s 233 body. Druhé
místo obsadil se ztrátou čtyř bodů
Miroslav Hrdý. Třetí místo patřilo
Vladimíru Lupínkovi, který byl zároveň moderátorem celého odpoledne. Jako
čtvrtý skončil Václav Bažant a nejlepší ženou turnaje byla Jitka Veselková.
Celou akci provázela tak jako vždy příjemná atmosféra, o kterou se postarali
jak pořadatelé, tak sami zúčastnění. Vyhlášením výsledků a rozdáním cen ale
celá akce ještě pro všechny zdaleka neskončila. Někteří jedinci se ujmuli další
zábavy, kterou bylo zpívání, a jiní oslavovali své výkony u okénka výčepu.
M. Vostřel

Loučení s létem
27.9. se kolem rybníka Ředický rozprostřel tým SDH Horní Ředice a
připravil si pro naše ratolesti hezké odpoledne s názvem „Co jsme
hasiči“, což napovídalo, že tentokrát se budou plnit úkoly s hasičskou
tématikou. A bylo tomu tak. Plnila se takzvaná hasičská zkouška.
Zábavným způsobem tak děti zjistily, že důležitá telefonní čísla jsou
150, 155 a 158, co je třeba při hašení požáru, jak se zachovat, když
hoří, jak pomoci při zranění…. „Loučení s létem“ bylo tedy nejen
zábavné, ale zároveň i poučné.
I přes větrné počasí se této akce zúčastnilo 75 dětí.
Za splnění „Hasičské zkoušky“ děti dostaly pití, sušenku na posilněnou
a nakonec si opekly špekáček. Celým odpolednem nás provázela
hudební produkce pod vedením Pavla Slámy, který už je nedílnou
součástí většiny našich akcí.
Pro dospělé bylo připraveno v občerstvení jako vždy něco dobrého
(klobáska na grilu), dobré pivečko a vínko nebo třeba teplý čaj a káva.
Tak vzhůru za podzimem!
ZB

Něco dobrého z BABINCE…..
Je tu opět po roce období sklizně jablek, tak jsme si pro Vás
připravili sladkou inspiraci…
TĚSTO:

NÁPLŇ:

800g polohr.mouky

300g mrkve

sůl

300g jablek

150g cukru

citrónová kůra

150g rostlinného tuku

2 lžíce džemu

4 žloutky

2 lžíce rozinek

42g droždí
mléko podle potřeby
mouka na vál, tuk na pekáč
mouč. Cukr na posypání
Do malého množství vlažného mléka se lžící cukru rozdrobíme droždí,
přikryjeme je a necháme vzejít kvásek. Do mísy s prosetou moukou
přidáme cukr, rozehřátý tuk, rozmícháme žloutky, sůl.
Spolu s vlažným mlékem a vykynutým droždím zpracujeme středně
husté těsto a necháme kynout asi hodinu.
Z vykynuté těsta vyválíme 1cm silný plát. Nakrájíme z něho čtverce
8x8cm. Poklademe je připravenou mrkvovou náplní s jablky a dobře
uzavřeme. Buchty klademe jednotlivě do vymazaného pekáče a mezi
sebou je dobře potíráme rozehřátým tukem.
Znovu je necháme asi 15minut kynout, poté je potřeme rozehřátým
tukem i na povrchu a vložíme do trouby zahřáté na 1600C. Upečeme
do zlatova. Pocukrujeme.
NÁPLŇ: Mrkev nastrouháme najemno, jablka nahrubo, promícháme
s džemem, rozinkami a nastrouhanou citrónovou kůrou.

Mladší žáci TJ Sokol Horní Ředice Vás zvou na

0.ročník závodu
Ředický borec a Ředická borka
závod s disciplínami okolo rybníka pro muže, ženy, tatínky i maminky tedy pro všechny, kteří se nebojí trochu hýbat

Sobota 24. října od 14:00 na novém
víceúčelovém hřišti u rybníka.
Občerstvení zajištěno. K občerstvení závodníků připraveno pivo
Mordýř zdarma.

Po doběhu doporučujeme společné posezení u ohně
a sudu.
Startovné 50,- Kč.
Prosíme poslat předběžnou přihlášku (jméno a rok narození)
na redickyborec@seznam.cz

---------------------------------------------------------------------Hlavní podporovatelé závodu: Pivovar Mordýř a
TJ Sokol Horní Ředice.

ŽIVOT V POHODĚ
-

VÝŽIVA - POHYB - MASÁŽE

Regenerační a relaxační masáž lávovými kameny
Klasická masáž ( vč. baňkování)
Tlakohnětná kyčelnápravná Yumeiho terapie
Manuální lymfodrenáž
Reflexní terapie
Kinesiotaping
Parafínový zábal rukou
Výběr a výuka vhodného typu tělesného cvičení
Poradenství v oblasti zdravého stravování
Doporučení a prodej bylinných přípravků
( Energy, Just, Naděje, Váňa …)

EVA KOTFALDOVÁ, HORNÍ ŘEDICE 259, tel.č. 775 717 992

Kosmetický salon Marcella nabízí
Pedikuru, Kosmetické ošetření zn.Janssen
Nehtová modeláž, gel lak, líčení, poradenství zdarma.
Těším se na Vás v příjemném soukromém prostředí.

www.Marcella.cz
FCB: Kosmetický salon Marcella

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narodili se:
Kateřina Turková
Tomáš Horák
Nikol Jozífová

316
89
185

Odstěhovali se:
Rostislav Krejčí
Michal Vraný
Barbora Drajerová
Grivalský Norbert
Grivalská Karolína

101
246
246
61
61

Opustili nás:
Marie Špatenková

138

Přistěhovali se:
Nikola Brejchová

185

K 12. říjnu žije v naší obci 1036 obyvatel.
-----------------------------------------------------------------------říjen 2015

