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Vážení spoluobčané,
23.prosincem končí 4 týdny trvající doba Adventu, která v naší obci byla
letos mimořádně bohatá na zajímavé a hodnotné kulturní a společenské
akce. V tomto krátkém časovém údobí nám jich kulturní komise ve
spolupráci se školou, knihovnou, některými spolky a řadou dalších
dobrovolníků nabídla celkem 9. Tato setkání kromě krásných zážitků
mohla přispět i k určitému rozptýlení před každoročně se opakujícím
stresem z neúprosně blížících se vánočních svátků často přinášejících
starost, čím podarovat své nejbližší. Pro děti do určitého věku jsou Vánoce
a udělování dárků něčím vyjímečným až nadpřirozeným mající původ v
legendě o narození Ježíška a dětská očekávání bývají nekonečná … Pro
nás dospělé, by smyslem vánočního obdarovávání měla být radost nejen
z toho, že dárky dostáváme, ale především z toho, že je darujeme. A právě
nepředstíraná radost obdarovaného pomáhá navodit jedinečnou atmosféru
Štědrého večera. Nelze ani opomenout, že neopakovatelné kouzlo Vánoc
přispívá rovněž ke sbližování lidí, mnohdy bývá i počátkem narovnání
pošramocených sousedských a mezilidských vztahů.
Nadcházející Vánoce a blížící se konec roku je tou nejlepší příležitostí
k poděkování za spolupráci vám občanům, vám, kterým není lhostejné, kde
a jak žijete, ale sami se na rozvoji své obce podle svých možností podílíte a
především neškodíte.
Poděkování patří všem spolkům, které aktivně v naší obci pracují a
přispívají k dobrému jménu Horních Ředic. Za spolupráci s obcí a rodiči
děkuji kolektivu Základní školy, za vstřícný a nekonfliktní přístup
k občanům pracovnicím obecního úřadu a na závěr všem zaměstnancům
obce, kteří po celý rok udržovali vesnici nejen ve vzorném stavu, ale
zároveň svou prací významně přispěli k navýšení „hmotného“ majetku naší
obce.

Hodně radosti a pohody o Vánocích a vše dobré v roce 2016.
starosta obce ing. Jiří Kosel

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 21.10.2015

Rada obce se seznámila:
a) s hospodařením obce na měsíce leden - září.
b) se zpracovávanou prováděcí dokumentací pro provedení stavby ZŠ Horní
Ředice - „VÝSTAVBA UČEBNY A ODBORNÉ UČEBNY DO
PODKROVÍ A VENKOVNÍ UČEBNA“ .
c) s možností využití dotace z OPŽP k nákupu univerzálního nakladače.
c) s připravovanou instalací vyhřívaného zrcadla ze zdroje veřejného
osvětlení na křižovatce u prodejny Potos.
d) se zněním vyjádření majitele rakouské společnosti Solvit s.r.o.
k problematice umístění poldru v lokalitě „Kocour“.
e) s dodávkou 350 ks kompostérů od fi MEVA-TEC s.r.o.
Rada obce projednala:
a) plánovací smlouvu mezi Duka assist s.r.o. a obcí Horní Ředice o
připojení objektu bývalé živočišné výroby na tlakovou kanalizaci.
b) přípravné práce týkající se oplocení sportovního areálu.
c) dvě varianty dispozičního řešení interiéru malé společenské místnosti
v Obecním domě.
d) žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby - Oprava silnice
III.2989 Horní Ředice.
e) návrh dohody o narovnání mezi pojišťovnou Generali a.s. a obcí Horní
Ředice.
Rada obce neschválila:
a) návrh dohody o narovnání s pojišťovnou Generali.
USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 18.11.2015

Rada obce se seznámila:
a) s odstoupením obcí DSOH od smlouvy uzavřené s fi MEVA-TEC s.r.o. o
dodávce kompostérů vzhledem k nesplnění podmínek výběrového řízení.
b) s vypsáním nového výběrového řízení na dodavatele 1350 kompostérů pro
obce DSOH.
c) s výsledkem vyřešení škodní události na kabinách fotbalového hřiště.
Pojišťovna Generali a.s. uhradila naší obci 440 000,-Kč.

d) s vyhlášením druhého kola podávání žádostí o dotaci na rozvoj kapacit
mateřských a základních škol. Původní Žádost je nutné aktualizovat a do
21.12.2015 zaslat na MŠMT.
e) s ukončením zastřešení části sběrného dvora.
f) s provedenou instalací vyhřívaného zrcadla.
g) s možností využití dotačního titulu MMR na rozšíření dětského hřiště
v areálu fotbalového hřiště.

Rada obce projednala:
a) oznámení fi ENERGON Dobříš s.r.o. o plánované opravě základů
stávajících podpěrných bodů linky VN35kV z důvodu jejich
nevyhovujícího stavu.
Rada obce se schválila:
a) podání žádosti o dotaci z OP ŽP „Zkvalitnění s nakládání s odpady“ na
nákup univerzálního nakladače.
b) zařazení základní školy ZŠ Horní Ředice do připravované tvorby Místního
akčního plánu obce s rozšířenou působností Holice (MAP ORP) - týká se
možností čerpání dotací v novém programovacím období do roku 2020 na
tzv. měkké projekty.

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 16.12.2015

Rada obce se seznámila:
a) s dokončenou prováděcí dokumentací - ZŠ Horní Ředice a zaslanou
žádostí o dataci na MŠMT.
b) se stavem nové dodávky 350ks kompostérů, které budou občanům
předány v průběhu prvního čtvrtletí roku 2016.
c) s ustavením 6ti členné komise k zajištění obecních oslav ve dnech
17.6. - 19.6.2016.
d) s ukončením akce „Oplocení sportovního areálu“.
Rada obce projednala:
a) rozpočet na rok 2016
b) rozpočtový výhled do roku 2020
c) nájemní smlouvy na rok 2016
d) zadání změny č.1 územního plánu Horní Ředice

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Ředice dne 17.12.2015

Zastupitelstvo obce se projednalo:
a) hospodaření obce za měsíce leden - listopad.
b) investiční a neinvestiční akce v roce 2015.

Zastupitelstvo obce schválilo:
a) rozpočtové změny č.6/2015.
b) rozpočet obce na rok 2016.
c) rozpočtový výhled do roku 2020.
d) investiční a neinvestiční akce v roce 2016.
e) žádosti o granty a dotace ( Pardubický kraj, MMR, MŠMT, SFŽP).
f) zadání změny č.1 územního plánu Horní Ředice.
g) nájemní smlouvy na rok 2016.
h) Smlouvu o výpůjčce a následném darováni kompostérů mezi DSOH a
obcí Horní Ředice a Smlouvu o výpůjčce a následném darování
kompostéru mezi obcí Horní Ředice a občanem.
i) příspěvek FK Horní Ředice ve výši 50 000,-Kč na nákup dřevěných
sedacích lavic a stolů.

UPOZORNĚNÍ !!!
Od ledna 2016 se vybírají poplatky za komunální
odpad.
Ceny zůstávají 200,-Kč za osobu a 100,-Kč za psa.
Majitelé nemovitostí s č.p. nebo č.ev., bez osob
s trvalým pobytem jsou povinni zaplatit poplatek
200,-Kč za nemovitost.

Den pro dětskou knihu hornoředické knihovny
V roce 2006 si knihovníci v Městské knihovně v Děčíně vymysleli akci
s názvem Den pro dětskou knihu. Těšila se takové návštěvnosti a zájmu
o nové knihy, že ji organizátoři prostřednictvím Svazu knihovníků a
informačních pracovníků ČR „nabídli“ k rozšíření do dalších knihoven
po celé zemi. Od té doby narůstá počet knihoven, které zvou poslední
předadventní víkend malé čtenáře na speciálně připravený tematický
program.
Ne jinak se k upevňující celonárodní tradici staví naše milá knihovnice
paní Polednová. Jelikož však ví, že ředická dítka netráví po celý rok
jediný den „bez“ dětské knihy , pojímá tuto akci svébytně a jedno
víkendové předvánoční dopoledne pomyslně odnímá papírové svazky z
rukou všech zúčastněných čtenářů (tedy alespoň doufám, že
elektronické čtečky ještě vůni papíru nevytlačily  ), aby zcela jiným
způsobem zaměstnala jejich hbité prstíky, mysl i nervovou soustavu,
neboť o napětí a emotivní chvilky vítězů, ale i poražených, nebývá
nouze. Ano, jedná se samozřejmě o turnaj ve stolní hře „Člověče,
nezlob se!“
Letos se pokusily nezlobit na tři desítky školou povinných hráčů, z
nichž do užšího kola postoupilo osm (Pavla Hlávková , Ema Koubová,
Monika Bártová , Martin Šmíd, Nikola Skácelová, Elen Čížková,
Matouš Bošek a Vanesa Kvapilová). Absolutní vítězkou, kterou
štěstěna provázela všechna tři kola, se stala Pavlínka Hlávková (měli
jste vidět, jak krásně jí zářila očka ).
Tradičním doprovodným programem turnaje byla tvořivá dílna a soutěž
o nejlepší vanilkový rohlíček – nejchutnější letos napekly u babičky
Evičky Hlaváčkové. Druhé a třetí místo obsadila Jitka Vondráčková a
Míla Polednová.
A pokud by se soutěžilo také o nejlepší vánočku, jistě by se umístil
„pletenec“ z rukou paní Skácelové, které, stejně jako ostatním, kteří
přispěli k občerstvení, patří poděkování všech mlsných a hladových
(takže i mé ).
Nevím, zda se dá turnaj o třiceti účastnících a řadě pomocníků ještě
nazvat komorní záležitostí, ale jistě se shodneme na tom, že akce byla
opět milým setkáním nejen dětí, ale i jejich rodičů…, ze kterého si děti
odnesly kromě drobných dárečků také radost nebo trošku toho umu
prohrávat…a nezlobit se (smutnění je povoleno ).

Jedinými, kdo se možná ten den mohl trošku zlobit, byly maminky,
kterým se do boje a tvoření zapálené ratolesti nevrátily včas k
sobotnímu prostřenému stolu… (Pokud stůl prostíral některý tatínek,
velmi se mu za toto opomenutí omlouvám a dodávám: „Člověče, nezlob
se!“)
L. Melichová

Adventní koncert s Radimem Schwabem
2. adventní neděle patřila tentokrát muzikálové hvězdě Radimu
Schwabovi. Už hodinu před začátkem koncertu se po okolí ředického
kostela rozléhal medový hlas při zkoušce ozvučení. S napětím jsme
očekávali, jaká bude účast. Tohoto muže zde v povědomí příliš lidí přeci
jen nemělo. V 17 hodin jsme se všichni usadili (s radostí musím napsat,
že nás byl plný kostel).
Hned po prvních tónech jsme museli uznat, že Radim Schwab byl dobrá
volba. Jeho vystoupení bylo nápadité, připravené a okořeněné vtipnou
povídkou od Jiřího Suchého, kterou uvítaly hlavně děti.
Po šesté hodině se kostelem po závěrečné písni rozezněl velký potlesk
a myslím, že zasloužený.
ZB

Vzkaz od čerta…
První prosincovou sobotu mě a Anděla
povolal Mikuláš na tradiční obchůzku po
domech za malými dětmi. Celkem jsme
navštívili 45 stavení. Hodným dětem
Anděl nadělil bohatou nadílku a ty zlobivé
dostaly suchý chléb z pekla. Jedno dítě
bylo tak zlobivé, že jsem ho musel vzít do
pytle, z kterého mu vyčuhovaly jenom
nohy, a teď nám v pekle přidává pod
kotel. Ostatní zlobivci slíbili, že se polepší.
U většiny dětí jsem provedl osobní
kontrolu pokojíčku a musím uznat, že
v den obchůzky měly všechny děti
uklizeno, a co víc, celý den pomáhaly
maminkám a poslouchaly své rodiče. Asi
budu muset příště vyrazit nečekaně a bez svolení Mikuláše. Už teď dva týdny
po naší obchůzce však vidím z pekla, že některé děti neplní to, co Mikulášovi
slíbily a už mají zápisy v knize hříchů. To zas bude práce…
Rád bych poděkoval všem rodičům za příjemné pohoštění během naší
návštěvy a za vaše finanční příspěvky. Celkem jsme vybrali 4 100, - Kč.
Původně jsem chtěl, aby peníze byly využity na nákup nového kotle v pekle,
ale Mikuláš s Andělem rozhodli ponechat peníze v obci na akce pro hodné
děti.
Čert

TJ Sokol Horní Ředice
V letošním roce se nám podařila pravidelná cvičení rozšířit o staré známé
„Cvičení rodiče s dětmi“, nová „Cvičení dětí od 1 do 2 let“ a posilovací cvičení
TRX s Marťou, které je každou neděli večer. Pondělní cvičení školních dětí a
čtvrteční orientální tanečky jsme pro vás rozdělili do dvou věkových skupin,
abychom se mohli věnovat všem podle jejich možností. Velký úspěch má
cvičení podle Lary Croft pod vedením Pavla Slámy.
Slavnostně jsme v květnu při příležitosti patnáctého výročí sportovní
akademie „My rádi cvičíme“ otevřeli nově vybudované Víceúčelové hřiště u
rybníka.
Připravili jsme pro vás nové kulturně sportovní akce jako BRANNÝ ZÁVOD
pro školní děti, kterého se účastnilo přes 40 dětí a „ŘEDICKÉHO BORCE“ pro
dospělé sportovce, který se konal 24.října. A i tentokrát jsme byli mile
překvapeni. Sešlo se vás, soutěžících, na 24.
V listopadu se konal již tradiční dětský běh „BĚHEJ A VYHRAJ“. Je součástí
běhu, který byl zařazen do Velké ceny východních Čech v bězích a pořádá se
již 39let.
S pondělním cvičením Zuzky Kvapilové se letos děti vydaly celý měsíc na
dětský kurz bruslení do Třebechovic pod Orebem. Všech 18 dětí úspěšně kurz
zvládlo.
Je to takový malý přehled událostí za rok 2015 z naší činnosti, braný letem
světem, ale velmi bohatý.
Chtěla bych jménem TJ Sokol Horní Ředice poděkovat vám všem, co RÁDI
CVIČÍTE a jste tu s námi. Je vás čím dál víc a to je pro nás odměnou a
impulsem pokračovat s chutí dál.
Děkuji všem cvičitelům za dobrou práci.
Přeji vám pohodové svátky a do nového roku zdravého ducha a dobrou
kondici. Na cvičenou v roce 2016.

Zuzana Bolehovská

Ze školy
V říjnu naše děvčata Štěpánka Melichová, Adélka Valachová, Adélka
Chybová, Káťa Šandová a Doubravka Kunátová spolu s paní učitelkou
Bendovou přivítala písničkami nové občánky Horních Ředic.
Ve středu 21. října jsme měli drakiádu. Docela foukalo a tak draci
pěkně létali. Jednomu se zalíbilo i na stromě.

V listopadu se u nás ve škole konalo malé představení cirkusu Paulus –
vystoupil žonglér s partnerkou. Přivezli i cvičené psíky a opičku. Dětem
se vystoupení moc líbilo.
16. listopadu bylo ve škole slyšet samou krásnou hudbu – soutěžili
jsme ve zpívání, zahráli si na různé nástroje a dozvěděli se mnoho
zajímavého při muzikoterapii s Michalem Štursou. I tento pořad se
všem moc líbil.
Vítězové školní pěvecké soutěže jeli na Ostřetínského perníkového
slavíka, kde soutěžily ve zpěvu děti z Ostřetína, Horního Jelení, Dolních

a Horních Ředic. Doubravka Kunátová si vyzpívala krásné 2. místo mezi
třeťáky, Šimon Kunát byl třetí z prvňáčků. Blahopřejeme k úspěchu.
Ve spolupráci s místní knihovnou jsme kreslili, malovali a vyráběli
vodníky a čerty – letos totiž uplynulo 100 let od narození spisovatele
Jana Drdy, autora Českých pohádek. Obrázky jste si mohli prohlédnout
v knihovně na obecním úřadě..
Pro naše hornoředické seniory jsme s dětmi vyráběli vánoční přáníčka
a malý dáreček – doufáme, že všem babičkám a dědečkům udělal
radost.
V pátek 4. prosince nás navštívil Mikuláš s andělem a čerty – dětem
přinesl sladkosti, všem pak radost a možná i trochu strachu. Páťákům
to moc slušelo a docela si užívali.
Ve středu 9. prosince jsme si s dětmi a dalšími občany Ředic zazpívali u
obecního úřadu v rámci akce „Česko zpívá koledy“. Nevadilo ani, že
nám prší za krk.
O den později 10. prosince k nám do školy přijela návštěva
z Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí – absolvovali
jsme program v rámci prevence sociálně patologických jevů.
V neděli 20. prosince naše děti z vyšších ročníků spolu se svými
učitelkami E. Bendovou, K. Horákovou a V. Morávkovou vystoupily na
adventním koncertě v hornoředickém kostele.
Na závěr mi dovolte za všechny ze školy popřát vám všem spokojené,
láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky a v novém roce
všechno dobré, hodně štěstí a zdraví.
M. Kaplanová

Z ČINNOSTI SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V měsíci říjnu proběhlo zazimování hasičské
techniky a úklid hasičárny.
Děti v měsíci říjnu a listopadu navštívily
Saunový ráj v Holicích, kde měly ukázku
dětského ceremoniálu.
V prosinci se uskutečnila valná hromada, kde děti vystavily svou
hasičskou stanici vytvořenou z papíru.
22.12. čeká malé hasiče tradiční spaní v tělocvičně, pro
pravidelně navštěvující kroužek čeká i překvapení pod
stomečkem.
V prosinci 19.12. se pár nadšených tatínků společně s dětmi
účastní ukončení vodácké sezóny a to na akci: ,,Vánoční
Orlice“.
Koncem měsíce prosinec 25.12. se uskuteční každoroční výšlap
na kopec Hořánek.
V lednu 23.1.2016 pořádáme tradiční Hasičský ples.
Děti se připravují:
 na zkoušku odznak odbornosti,
 na branné závody,
 učí se uzle, práci s buzolou, poznávat hasičské značky,
základy zdravovědy.
 Na jaře se starší děti dudou věnovat požárnímu sportu,
mladší děti budou trénovat na štafetový běh

KRÁSNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2016 PŘEJE ZA SDH
HORNÍ ŘEDICE
V.Řepková

Fotbalový klub Horní Ředice
(Konec podzimní části 2015/16)
Vážení čtenáři naší fotbalové rubriky. Podzim skončil a s ním i
první polovina fotbalové sezony. A mou milou povinností je Vás
informovat o stavu našich borců.
První ředické mužstvo si jako nováček I. B. třídy nevedlo vůbec
špatně. Díky silné konkurenci byl každý zápas velice obtížný a téměř
vždy se urputně bojovalo až do posledních minut. Například při
domácím zápase s mužstvem Řečany n. L. kdy hosté vstoupili do druhé
půle a dvěmi trefami se ujali vedení. Jenže nepočítali s obrovským
tlakem a touhou po vítězství domácích. Zápas skončil výsledkem 3:2 a
bylo to nádherná podívaná.
I díky tomuto výkonu se A. mužstvo, po podzimní části, ujímá
parádního 5. místa se ziskem 22ti bodů.
Zato druhé ředické mužstvo zažilo méně povedený podzim.
Nově uspořádanému týmu, pod vedením Vaška Mládka ml., vůbec
nevyšel start do sezony a chvíli trvalo, než se z toho oklepal. Nakonec
se podařilo urvat alespoň pár důležitých bodíků (10), které stačili
alespoň na 9. místo v tabulce. Nicméně si myslím, že si hra už
postupně začíná „sedat“ a věřím, že se můžeme těšit na lepší výkony
do jarní části.
Letošní fotbalový rok, tak jako tradičně, jsme zakončili
„rozlučkou“, která se konala 31.10. a to po posledním hraném utkání A.
mužstva.
Rok 2016 plánujeme otevřít zimní přípravou. Tu zahájíme někdy
v půli ledna a úkolem samozřejmě bude řádně zhuntovat těla, tak aby
se poté hoši pohybovali na hřišti s lehkostí jako vítr.
Také se bude konat každoroční výroční schůze a to 5.2.2016 po
které by měla následovat volná zábava s hudebním doprovodem.
Nemohu zapomenout na naše nejmladší fotbalisty. Ti se stále
scházeli v hojném počtu na našem hřišti a netrpělivě se prokousávali

obtížnými cviky a nácviky hodné pro budoucí fotbalové hvězdičky.
Doufejme, že jejich zápal a hlavně vůle rodičů vydrží i přes zimní
období a na jaře opět obují, možná už o číslo větší, své oblíbené
kopačky.
V neposlední řadě mi dovolte vyjádřit obrovský dík všem těm,
které fotbal zajímá, mají ho rádi, chodí a jezdí na utkání obou mužstev
a neustále nás podporují.
A zároveň bych Vám rád, jménem klubu, popřál krásné a klidné
prožití Vánočních svátků, příjemnou rodinnou pohodu plnou
skvělého jídla a pití, odpočinku a nabrání nového elánu k úspěšnému
vstupu do skvělého nového roku! Ať jsme všichni zdraví a ještě o
kousek šťastnější než v loni. A hlavně ať nám to běhá!
za FK Horní Ředice
Jan Skoumal

Hornoředická desítka
1.11.2015 se v půl jedenácté rozběhla pomyslná vteřinová ručička na
stopkách a do běhu se dali jak muži, tak ženy. Počasí přálo a celkový
průběh závodu byl pohodový. Letošním nejrychlejším mužem ze všech
kategorií byl Lukáš Gdula z Pardubic s časem 33:33 na trati dlouhé
10km. Z žen to pak byla Marta Fenclová AC Pardubice s časem 17:53 na
5km.
I tentokrát jsme měli na běhu ředické zastoupení, bohužel jen mužské.
Nejmladším z nich byl Petr Krejčí s časem 56:12, dalším David Kunát
(43:43) a v neposlední řadě si tuto trať přišel zaběhnout poprvé Miloš
Morávek a jeho čas se zastavil na 55:29.
V roce 2016 nás čeká 30.10. již 40. ročník a jak je každý den po
večerních ulicích vidět, trénuje nás „ředičáků“ víc a víc. … a tak máme
šanci to pardubickým závodníkům příští rok nandat.
ZB

TENIS
Počasí umožnilo hrát na
antuce až do listopadu i
když to využívaly
především děti. Poslední
trénink děti absolvovaly
4.listopadu a potom
nastala přestávka.
Od 21.listopadu jsme
začali jezdit do haly v
Pardubicích, kde máme rezervaci 2x v týdnu vždy na jeden a půl hodiny. Halu
máme rezervovanou až do poloviny dubna příštího roku. V tréninku v hale
pokračují všechny děti, tak jak ukončily tréninky na antuce. Dvanáct dětí
je rozděleno podle výkonnosti do dvou skupin. Tréninková cvičení mohla
úspěšně navázat na letní sezónu a dále se zdokonalovat.
TK Holice požádal o vhodné děti, které by mohly doplnit družstvo mladších
žáků a tak pro dvě děti bude vystavena registrace. To jim umožní hrát v
příštím roce soutěže ČST jak v družstvech, tak především turnaje jednotlivců,
které se konají hlavně o letních prázdninách.
Tyto turnaje jsou důležité k zvyšování tenisové úrovně především po
psychické stránce.
Chci poděkovat především rodičům za podporu dětí a všem popřát hezké
Vánoce a úspěšný rok 2016.
Štefan Chyla

Dobrý TIP z BABINCE…..
DOMÁCÍ GEL NA PRANÍ
Tímhle receptem ušetříte nejen nemalý peníz, ale i zdraví. Průmyslově
vyráběné prací prášky a gely obsahjí bělící prostředky, které můžou
dráždit kůži, oči i dýchací cesty. Jsou nepoužitelné pro alergiky, a
nevhodné pro citlivou kůži dětí. Mimo to, výroba tohoto gelu vás přijde
na 5 Kč na litr a zabere vám 10 minut.
Na 10 litrů pracího prostředku budete potřebovat:
1 mýdlo na praní (Marsejské, Jelen)
300g práškové sody na praní
15 kapek esenciálního oleje dle vlastního výběru
10 litrů vařící vody
Mýdlo nastrouhejte na jemno a rozmíchejte ve vroucí vodě, po
rozpuštění přimíchejte sodu, opět míchejte až do úplného rozpuštění,
pak přilívejte vařící vodu. Nechce zchladit a přidejte esenciální olej.
Nechte stát 24 hodin a je to.:)

BABINEC NA TÉMA CUKR
Přednášet bude paní Marta Hubačová.
V sále Obecního domu v PONDĚLÍ 11.1.2016 od 18ti hodin.
Vstupné 50,-Kč

PŘEJEME VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK 2016

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
25.12.2015
31.12.2015
9.1.2016
23.1.2016
6.2.2016
14.2.2016
27.2.2016

-

Výšlap na kopec Hořánek
Silvestr 2015
Sokolský ples
Hasičský ples
Masopust
Dětský karneval
Sportovní ples

SILVESTR
22:00
22:30
23:00
23:30 - 24:00
00:10
00:30

2015

U OBECNÍHO DOMU

ZAHÁJENÍ - DISCO
HORKÝ PUNČ
PRŮVOD
- symbolické předání vlády Novému roku
REPRODUKOVANÁ HUDBA
NOVOROČNÍ PŘÍPITEK
OHŇOSTROJ - Patrik Lenhart
DISCO, VOLNÁ ZÁBAVA

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narodili se:
Jáchym Gregor
Martina Půlpánová
Odstěhovali se:
Václav Voženílek
Jaroslav Voženílek
Hana Voženílková
Miloslava Voženílková
Martin Sádovský
Opustili nás:
Jaroslav Poledno
Jaroslav Šedivý
Přistěhovali se:
Jakub Dostál

255
219
42
42
42
42
199
67
249
367

V sobotu 9.1.2016 se bude v obci
Horní Ředice konat Tříkrálová
sbírka. Chodit budou děti z naší
základní školy v doprovodu
dospělého. Sbírka bude probíhat
v dopoledních hodinách.

K 22. prosinci žije v naší obci 1035 obyvatel.
-----------------------------------------------------------------------prosinec 2015

