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Vážení spoluobčané,
letošní prázdninové měsíce
v naší obci ani tentokrát
nepřipomínaly v minulosti tolik
charakteristickou pro toto
období „okurkovou“ sezónu.
Čilý pracovní ruch při údržbě a
úklidu zelených ploch, živých plotů a
květin, silnic a chodníků, sportovišť, Ředického potoka, budov a
veškerého venkovního inventáře je sice každoroční samozřejmostí,
ale pokud k těmto pravidelným činnostem přibude poměrně
náročná investiční akce, jakou rekonstrukce základní školy
bezesporu byla, potom nepřipadá prázdninový klid vůbec v úvahu.
A už vůbec ne poté, když částečná materiálová nepřipravenost,
časové neplnění některých subdodavatelských prací a vynucené
technologické změny v průběhu stavby vyvolaly oprávněné obavy
o včasné dokončení díla. Naštěstí se prognózy nevěřících o
nesplnění termínu nenaplnily a tak 29.8.2016 se zástupci
dodavatelské firmy, stavebního úřadu, Krajské hygienické stanice,
Oblastního inspektorátu práce, Hasičského záchranného sboru,
České abilympijské asociace, stavebního a autorského dozoru a obce
mohli sejít při závěrečné prohlídce stavby a souhlasným
stanoviskem umožnit, aby od 1. září plnila naše škola opět svou
pedagogickou funkci.
Úspěšná realizace akce „Vestavba učebny a odborné učebny do
podkroví a venkovní učebna“ přispěla ke kvalitativnímu
zhodnocení 140 let staré budovy, která získala tolik potřebnou
zateplenou střechu s novou krytinou, z nevyužité půdy dvě
moderní útulné učebny včetně sociálního zařízení a také výtah
zajišťující velmi ceněnou bezbariérovost. Školní zahrada byla
doplněna o venkovní učebnu a hřiště s umělým povrchem o ploše

50m2 s basketbalovým košem. O výše uvedených změnách se 210
návštěvníků přesvědčilo v rámci „Dne otevřených dveří“ o
posvícenské neděli 2.října.
Vlastnímu zahájení rekonstrukce předcházela více než dvouletá
příprava spočívající v zaměření objektu, ve zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení, prováděcí dokumentace,
v získání stavebního povolení a nakonec i ve schválení téměř
pětimilionové dotace od MŠMT.
Vzhledem k původní nedostatečné kapacitě základní školy, která by
nedovolila již letos přijetí tří dětí, umožnila realizace projektu její
navýšení na konečných 85 žáků.
A přání nakonec….ať nám škola v Horních Ředicích slouží
dlouhá léta ke svému účelu.

starosta obce ing. Jiří Kosel

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 13.7.2016

Rada obce se seznámila:
 S probíhajícími stavebními pracemi v základní škole. V rámci stavebního
dozoru bylo dodavatelské firmě uloženo zpracování přesného harmonogramu
prací do konce plnění zakázky.
 Se žádostí MěÚ o provedení kolaudace stavby „Vestavba učebny a odborné
učebny do podkroví a venkovní učebna“ do konce měsíce srpna 2016.
 Se závěry jednání ohledně dalšího postupu ve věci výstavby poldru Hluboký
na MěÚ v Holicích za účasti zástupce Pozemkového úřadu v Pardubicích.
Vzhledem ke skutečnosti, že zátopa poldru je v územním plánu vedená jako
veřejně prospěšné opatření, bude v případě nesouhlasu vlastníků dotčených
pozemků přistoupeno k vyvlastnění věcného břemene.
 Se správou technického náměstka SÚS Pk ing. Synka o připravovaných
dopravních akcích v naší obci:
- oprava silnice III-2989 (u kostela) je projekčně hotova včetně stavebního
povolení, vysoutěžen zhotovitel, v současné době chybí finanční krytí.

- oprava silnice III-29817 (Horní Ředice průtah). Dokončuje se projektová
dokumentace, následovat by měla žádost o stavební povolení a zahájení
výběrového řízení. Realizace se předpokládá v roce 2017.
- rekonstrukce mostu ev.č.29817-4 (u Bolehovských č.p.181), po vyřešení
pozemkových záležitostí bude ve druhém pololetí letošního roku podána
žádost o vydání územního rozhodnutí. Předpoklad realizace je opět rok 2017.
 S instalací venkovní tělocvičny u tréninkového fotbalového hřiště.
 S vyhlášenými výsledky soutěže krajského kola „Vesnice roku 2016“. Naše
obec obdržela dvě ocenění. Fulínovu cenu za kvalitní květinovou výzdobu a
Cenu naděje pro živý venkov. Vítěznou obcí se staly Sebranice u Poličky.
 S instalací dalších dvou dopravních zrcadel.

Rada obce projednala:
 Žádost projekční společnosti Multiaqua s.r.o. o existenci inženýrských sítí
v majetku obce v zájmovém území Ředického potoka.
 Aktuální stav výdeje plastových kompostérů pro domácnosti.

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 3.8.2016

Rada obce se seznámila:
Se stavem finančních prostředků u ČS, a.s. a ČNB.
Se zprávou o plnění harmonogramu stavebních prací v základní škole.
S probíhajícím geodetickým zaměřením hranic Ředického potoka.
Se závěrečnými pracemi týkající se úprav a vybavení kuchyně a společenské
místnosti v obecním domě.
 S dokončením druhého výdejního místa v novém společenském zařízení
„Blanka“.
 S průběhem výběrového řízení na Pozemkovém úřadu v Pardubicích ohledně
poldru „Podhráz“. Jeho realizace pravděpodobně proběhne na jaře 2017.
 Se smlouvou o prodloužení veřejně prospěšných prací mezi obcí a Úřadem
práce v Pardubicích do konce měsíce října.





Rada obce projednala:
 Návrh připravované projektové dokumentace na vybudování zpevněné polní
cesty v severozápadní části katastru obce v souvislosti s realizací společných
zařízení v rámci schválených pozemkových úprav.

Rada obce schválila:
 Nominaci ing.Petry Skácelové do řídícího výboru MAS Holicko.
 Přidělení dotace od MMR ve výši 304.296,-Kč na rozšíření dětského hřiště
v areálu fotbalového hřiště.

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 7.9.2016

Rada obce se seznámila:
 S provedenou kolaudací stavby „Vestavba učebny a odborné učebny do
podkroví a venkovní učebna ZŠ“ ke dni 29.8. a současným stavem
financování této akce.
 S aktuálním počtem žáků navštěvujících naší základní školu. Z celkového
počtu 73 je 17 „prvňáčků“.
 S termínem „Dne otevřených dveří“ školy, který byl stanoven na
posvícenskou neděli 2.10.2016 od 14 do 16 hodin.
 S informací Rybničního hospodářství Lázně Bohdaneč o připravované opravě
výustí potrubí a plánovaném čištění vodoteče z Ředického rybníka v průběhu
příštího roku.
 S předloženým návrhem výstavby cyklostezky z Holic do Chvojence přes naše
katastrální území (podél silnice I-35).
Rada obce schválila:
 Upravenou smlouvu o podmínkách provedení stavby mezi obcí a
Pardubickým krajem na stavbu „Rekonstrukce mostu ev. č. 29817-4 Horní
Ředice.
 Nejnižší nabídku fi. Antoš na doplnění prvků dětského hřiště ve výši
434.709 ,-Kč.
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Ředice dne 22.9.2016

Zastupitelstvo obce se seznámilo:
 S informacemi z jednání obecních rad.
 S hospodařením obce za měsíce leden – srpen.

Zastupitelstvo obce projednalo:
 Přidělení dotace z MMR naší obci ve výši 304.296 ,-Kč na rozšíření
dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště. Jedná se o lanové centrum
„Zásada“ a lanovku „DUO“. Firma Antoš se zavázala k realizaci do
konce měsíce října.


Úpravy zpevněných ploch a školní zahrady včetně doplnění herními
prvky.



Podporu obce v připravované stavbě cyklostezky z Holic do
Chvojence podél silnice I-35 přes pozemky ležící v katastrální území
Horní Ředice.

Zastupitelstvo obce schválilo:
 Rozpočtové změny č. 4/2016

Informace k výsledkům voleb do Zastupitelstva
Pardubického kraje:
Voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje konaných ve dnech 7. a
8.října se v naší obci zúčastnilo z 819 osob zapsaných ve volebním
seznamu 232 voličů, kterým byly vydány obálky. Počet platných hlasů
činil 230, což přestavuje 28% volební účast.
Nejvíce hlasů obdrželi:
ANO
ČSSD
STAN
KSČM
Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamury
SVOBODNÍ A SOUKROMNÍCI
ODS
KOALICE PRO PARDUBICKÝ KRAJ
TOP 09
OSOBNOSTI PARDUBICKÉHO KRAJE

66
37
22
17
16
15
14
11
9
6

28,7%
16%
9,6%
7,4%
6,9%
6,5%
6,1%
4,8%
3,9%
2,6%

Ze školy
Od začátku dubna až do konce prázdnin probíhaly v naší škole velké
stavební úpravy. Na půdě vznikaly další školní třídy. V rámci zvyšování
kapacity škol byly u nás vybudovány dvě nové třídy, sociální zázemí a
půdní skladové prostory. Kromě toho se naše škola stala díky výtahu
školou bezbariérovou. Na konci prázdnin jsme všichni museli pořádně
pohnout s prací, aby se vše stihlo. Ale povedlo se a naše škola mohla 1.
září přivítat své žáky v nových prostorách.
Nové třídy jsme totiž velmi potřebovali – do těch starých bychom se
těžko vešli – máme totiž 73 žáků, 12 páťáků, 11 čtvrťáků, 15 třeťáků, 18
druháků a 17 prvňáků. Učíme se ve čtyřech třídách, máme spojený 4. a
5. ročník. Jednu podkrovní třídu chceme vybavit pro výuku výchov a
zájmového vzdělávání.
Všechny děti přivítaly ve slavnostně vyzdobené škole paní učitelky
(letos jich je 6 – Mgr. M. Kaplanová, Mgr. V. Morávková, Mgr. K.
Horáková, DiS., Mgr. D. Brahová, Mgr. M. Štrossová a R. Zahrádecká) i
nová paní školnice paní Kulhavá a nová paní „kuchařka“ paní D.
Moravcová. S prvňáčky přišli i jejich rodiče a hned si mohli školu
prohlédnout, zvědaví ale byli i rodiče starších dětí. Podívat se a přivítat
nové žáčky přišel i pan starosta ing. J. Kosel.
Teď se už vše rozjelo, vše probíhá, jak má a my jsme , že jste se
zúčastnili v neděli 2. Října v době od 14 do 16ti hodin „Dne otevřených
dveří“.
M. Kaplanová

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
Od měsíce září se opět scházíme na kroužku pro nejmenší hasiče.
V letošním školním roce je nepatrná změna v čase konání kroužku.
Kroužek pro děti je každé úterý od 16:15 do 17:45 v ZŠ Horní Ředice
nebo na fotbalovém hřišti v Horních Ředicích.
Cílem kroužku pro tento rok je:


seznámení a nacvičování požárního útoku jak pro starší děti,
tak i pro mladší děti,



trénovaní na branné závody (buzola, uzle, střelba ze
vzduchovky….),



seznámení se štafetou.

9.9.-10.9. proběhlo zahájení kroužku se spaním na víceúčelovém hřišti
v novém objektu Blanka. Děti si vyzkoušely požární útok, zopakovaly si
topografické značky, uzle.
23.9. se vedoucí kroužku zúčastníli školení, které se týkalo nových pravidel
branného závodu.
1.10.-2.10. se sbor účastnil Retroměstečka v Pardubicích, kde vystopovaly jak
děti tak dospělí členové sboru.
8.10. děti jely na branný závod v Sezemicích.
za SDH HŘ
V.Řepková

Fotbalový klub Horní Ředice
(zahájení sezony 2016/2017)
Vážení čtenáři naší fotbalové rubriky. Prázdniny máme za sebou,
léto si již odbylo své poslední teplé dny a pomalu vítáme barevný podzim.
A s ním i první polovinu fotbalové sezony 2016/2017, kterou jsme nově
odstartovali na třech frontách.
Rád bych začal právě tou novou. Letos totiž poprvé soutěžně
vykopli i naši nejmenší fotbalisté. V soutěži, nazvané Přípravka do 10ti let
– Holicko, mají naši talenti odehrány již čtyři zápasy a nevedli si zrovna
špatně. Ano, mají sice na svém kontě o trochu více obdržených branek,
nežli vstřelených, ale jako nováčci dokázali vsítit krásných 14 branek, což
je parádní a věříme, že branky budou přibývat. Šikulové pilně trénují
dvakrát týdně a nadšení vzrůstá. Všichni se již moc těšíme na první výhru
našich nejmenších.
Dalším letošním překvapením je vstup a dosavadní výkony našeho,
mnohdy zpochybňovaného, „B“ mužstva. To se totiž ještě nechystá
aklimatizovat na přicházející chladné počasí a místo toho se po pěti
odehraných zápasech vyhřívá na 1. místě soutěže. A to se skóre 16:6, se
čtyřmi výhrami a jednou remízou (13 bodů). Že by se mužstvo konečně
sehrálo, semklo a začalo podávat dobré výkony? Řekněme, že ano a těšme
se na další zápasy, které by nakonec mohly vést ke krásnému, touženému
výsledku.
Kdežto u hlavního „A“ týmu k žádnému překvapení nedošlo.
Podobně jako minulý rok se nepodařilo vstoupit do soutěže (I.B třída)
úspěšně. I díky těžkému losu úvodních kol mužstvo uspělo až na čtvrtý
pokus. A stejně jako vloni, od té doby ještě neprohrálo. Věřme, že toto
probuzení nepřejde v zimní spánek, bude trvat co nejdéle a vítězství
budou padat jedno za druhým jako jablka do pytle.
Pánové tedy mají na svém kontě tři prohry, tři výhry (9 bodů) a se skóre
15:13 se ujímají 7. příčky.
I když prázdniny jsou ve znamení volna, tak na ředickém hřišti se
rozhodně nezahálelo. Vše začalo pořádnou oslavou k výročí 60ti let
Ředického fotbalu, kdy se 2.7. konalo přátelské utkání s vysloužilci
hradeckého fotbalu. Akce byla doprovázena různými aktivitami a

zakončená hudební zábavou. Zúčastnění doufám potvrdí, že událost to
byla velmi vydařená.
Další sportovní akcí byl LOTTI CUP – turnaj v malé kopané konaný
23.7. Zúčastnilo se 8 mužstev a konečně se podařilo si ponechat putovní
pohár na další rok doma! Totiž sestava složená z hráčů Horních Ředic
celému turnaji kralovala a tak jsme se mohli radovat s pohárem nad
hlavami.
Dále se zde konali již nesportovní, ale neméně podařené akce. A to
zábavy - 9.7. – DJ SEVEN, 30.7. – STARÉ PECKY A FLÁKY, 13.8. - DJ SEVEN a
27.8. – STARÉ PECKÝ A FLÁKY. Konkrétně poslední zábava byla velmi
vydařená. Poslední letní víkend přišlo oslavit hned 300 lidí a všem se moc
líbilo.
Tímto bych rád poděkoval všem těm, kteří se podíleli na přípravách i
samotném chodu těchto akcí. Díky Vám se ostatní mohli bavit!
Nezapomínejte sledovat naše internetové stránky:
http://www.horniredice.estranky.cz, nebo na Facebooku:
https://www.facebook.com/fkhorniredice, případně
https://www.souteze.fotbal.cz, kde najdete informace právě i o těch
nejmladších.
za FK Horní Ředice
Jan Skoumal

Letem světem, loučíme se s létem
Nedělní odpoledne 11. září patřilo opět dětem. Rozloučily jsme se tak
společně s létem a prázdninami. 80 dětí v doprovodu svých rodičů
prošlo přes „letištní halu“ a kolem rybníka plnili různé úkoly a
odpovídali na otázky týkající se různých zemí našeho světa. Procházeli
Francií, Německem, Egyptem, Amerikou a dalšími zeměmi. Na konci
jako vždy děti čekala sladká odměna.

TJ Sokol Horní Ředice
Školní rok je již v plném proudu a není tomu jinak i s rokem
cvičebním. Nový rozvrh hodin pro rok 2016 - 2017 je zaplněn starým
dobrým, ale i novým cvičením a tak máte možnost si vše přijít
vyzkoušet nebo se jen podívat. Rozvrh hodin najdete na FCB - TJ Sokol
Horní Ředice, http://sokol.horniredice.cz nebo přímo v tělocvičně ZŠ
Horní Ředice.
Členské příspěvky se vybírají u vašich cvičitelů tak, jak jste zvyklí nebo
na Obecním úřadě. Výše členských příspěvků je 200,-Kč pro děti do
18ti let a 500,-Kč pro dospělé. Splatné jsou do 30.11.2016.
18.9.2016 se konal druhý
ročník branného závodu
pro školní děti od 1.do
6.třídy. Účast byla opět
vydatná. Zúčastnilo se na
40 žáků z Ředic i okolí a
to v pěti věkových
kategoriích. Výsledky
nakonec byly následující:

Předškoláci: 1. Čížek Radek, 2. Kamenický Filip, 3. Krátký Vojta
Žáci 1.-2.tř.: 1. Bolehovský Štěpán, 2. Pamánek Lukáš, 3. Valachová Rebeka
Žáci 3.-4.tř.: 1. Krátká Zuzka, 2. Kareš Matouš, 3. Melichová Týna
Žáci 5.-6. tř. kluci: 1. Holub Patrik, 2. Kamenický Ondřej, 3. Diblík Tomáš
Žákyně 5.-.6.tř.: 1. Chybová Adéla, 2. Melichová Štěpánka, 3. Koubová Ema

Tímto bychom rádi poděkovali sponzorům, díky kterým děti dostaly
krásné odměny a taky všem dobrovolníkům, kteří si udělali čas a
pomohli nám celé závody zrealizovat.

Nesmíme vás zapomenout pozvat na další akce, kterými jsou:

22.10.2016 Ředický borec a Ředická borka a 30.10.2016 již
40. ročník Hornoředické desítky, běhu na 5 a 10 km.
Za TJ Sokol HŘ
Zuzana Bolehovská

Turnaj ve střelbě ze vzduchovky v bodech











sobota 24. září, víceúčelové zařízení Blanka u Ředického rybníka
30 účastníků, z toho 8 žen
1.místo: Lukáš Voříšek (Ostřetín), výhra: poukaz na husu
2.místo: Martin Půlpán (Horní Ředice)
3.místo: Jan Hruban (Holice)
nejlepší žena turnaje: Miroslava Půlpánová (Horní Ředice)
perfektní organizace
výborná občerstvovací obsluha
trpělivé, svědomité a sympatické rozhodčí
vtipný moderátor
báječná parta lidí, dobrá zábava, včetně zpěvu a tanečku, zkrátka
parádní atmosféra
až za tmy přesun těch nejvytrvalejších k Rosničce, kde se
pokračovalo v zapíjení nastřílených bodů.

Za hezké, sportovně-společenské odpoledne děkujeme všem, kteří
organizaci tohoto dne vzali na svá bedra. Jste úžasní! A vy, Hornoředičáci,
příští rok posilte naše řady a přihlaste se na turnaj včas. Přeci ten oběd
v podobě husy nebudeme dobrovolně nechávat přespolním! 
Tereza Vostřelová

Den pro dříve narozené
4. září jsme pro Vás milí „dříve narození“ připravili nedělní odpoledne
s dechovou kapelou Pardubická šestka, výstavou fotografií, kde jste mohli
zavzpomínat na Horní Ředice dříve a porovnat je s podobou dnešní.
K příjemné atmosféře a pohodě snad přispěl i milý dárek, kterým jsme vás
obdarovali (o slivovičce pro pány na dobré zdraví nepochybuji… ) a
občerstvení s dobrou kávou. Celým odpolednem vás provázely a péčí
zahrnovaly ředické „hostesky“ a nakonec jsme vám ve vnitřních
prostorách nově opravené bývalé čerpací stanice pustili film, který
zaznamenal průběh akcí od roku 2009 a hudbou podbarvený záznam celé
naší obce z výšky.
Dorazilo vás krásných osmdesát. Moc děkujeme za přízeň, je to pro nás
dobrý impuls pokračovat dál a těšit se budeme opět za rok.
Zuzana Bolehovská

Myslivecký kroužek
Děti z MK na HŘ se zúčastnily okresní
soutěže o Zlatou Srnčí Trofej, děti se
celkem zúčastnilo 22 z okresu Pardubic,
za myslivecký kroužek HŘ za starší žáky
zvítězila na 1. místě Hana Schejbalová,
na 3. místě Miloslav Bečka a za mladší
žáky na 2. místě Sára Pařízková, na 6.
místě Vojtěch Bína z Dašic a na 7. místě
Václav Obst z Pardubic na 23. místě
Krištof Pařízek (předškolák). Děkujeme
obci Horní Ředice a místnímu
mysliveckému spolku za sponzorský dar
(trička), v kterých děti soutěžily.
Danuše Bečková, vedoucí

Tenis
Antuková sezóna se pomalu blíží ke konci a snad počasí dopřeje ji
prodloužit co nejdéle. Všechny plánované akce se uskutečnily. Před
koncem školního roku pro děti ZŠ HŘ proběhla týdenní výuka tenisu.
Během prázdnin se uskutečnila tradiční Letní tenisová akademie.
V průběhu prázdnin pokračovaly tréninky dětí.
Pro připomenutí uskutečněné turnaje. Hned první víkend 2.7.2016
proběhl turnaj jednotlivců nad 50 let. Zvítězil Jiří Kosel před Romanem
Rychtaříkem.
13.8.2016 se konal XV. Ročník „Mistrovství Ředice - jednotlivci“.
Zúčastnilo se 12 hráčů. Zvítězil Jiří Lohniský před Josefem Mansfeldem.
Třetí místo získal David Velinský.
27. - 28.8.2016 se konal už XXI. Ročník „OPEN CAP“ ve čtyřhrách. Bylo
přihlášeno 16 dvojic a stále je to největší turnaj na Horních Ředicích.
Zvítězila dvojice Jiří Mansfeld a Lukáš Kovařík před Slávkem Polákem a
Tomášem Kratochvílem. 3. Místo získal Jiří Lohniský s Františkem
Kolínem.
Po roční odmlce se opět 10.9.2016 uskutečnil IV. ročník „Turnaj žen a
dívek“. Prvenství obhájila Petra Skácelová před Janou Mansfeldovou.
3. Místo vybojovala Adéla Chybová (roč.2004).
17.9.2016 se uskutečnil již XI. Ročník „Turnaj dětí do 15ti let“. Proběhl
pouze v jedné kategorii a zúčastnilo se 11 dětí.
Všechny zápasy se vyznačovaly snahou mít nejlepší výsledek. A zápasy
semifinále, o 3. místo a finále měly i vysokou tenisovou úroveň. Zvítězil
Vojtěch Schejbal (2002), 2. místo Adéla Chybová (2004), 3. místo Nikol
Půlpánová (2005), 4. místo Matyáš Zapletal (2005). I hra Martina Šmída
(roč. 2008) byla příslibem pro další roky jeho tenisového rozvoje.
24.9.2016 se konal XI. Ročník „ Závěrečný turnaj - losované dvojice“.
Losem vzniklo sedm dvojic, hrálo se systémem každý s každým a o
prvenství rozhodl jediný game pro Pepu Mansfelda s Milošem
Morávkem před Davidem Velinským s Tomášem Pamánkem.

3.místo získali Pavel Rychtera s Ivanem Moravcem.
Touto cestou chci poděkovat všem sponzorům, kteří se podíleli
cenami pro všechny účastníky všech turnajů ( OÚ HŘ, Agrastav
Pardubice (Holice), pivovar Staropramen, FARMA Trojan, p. Miloš
Koubek, Pavel Rychtera, David Kříž a samozřejmě nová obsluha
restaurace Rosnička).
Štefan Chyla

Projekt ELEKTROWINu „Jsem zpět“ se úspěšně rozběhl
Stále větší obrátky nabírá projekt „ Jsem zpět“, který připravil a uvedl do
provozu kolektivní systém pro sběr a recyklaci starých spotřebičů
ELEKTROWIN. Jeho pilotní fáze začala na sklonku roku 2014.
Jde o spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit, protože je už nepotřebují. Ať už
z důvodu jejich náhrady za nejmodernější typy nebo se například po
stěhování již nehodí, i když jsou stále funkční a mohly by potřebným sloužit i
dále.
Na tuto možnost pamatuje i zákon o odpadech, kde se hovoří o „opětovném
použití“. To ale dlouho zůstávalo jen teorií, zejména z důvodu nákladů na
technické přezkoušení nezávadnosti daného elektrozařízení tak, aby výrobek
odpovídal při předání novému majiteli všem legislativním požadavkům. Do
praxe ji začal zavádět právě ELEKTROWIN. Projekt dostal jméno „Jsem zpět“ a
podrobnosti o něm můžete získat na jeho internetových stránkách
www.jsemzpet.cz.
„Nově jsme na webové stránky www.jsemzpet.cz umístili formulář, přes který
si lidé mohou prověřit, zda jejich spotřebič vyhovuje kritériím pro zapojení do
projektu. Pokud zjistí, že vyhovuje, mohou jej přímo nabídnout k opětovnému
použití a my si pro něj přijedeme rovnou k nim domů“ popisuje nynější etapu
vedoucí zákaznického oddělení ELEKTROWIN a.s. Jan Marxt.
Prvním krokem bylo vytvoření sítě míst zpětného odběru, do kterých je
možné speciálně odevzdávat i spotřebiče, o kterých si jejich majitel myslí, že
je možné je ještě dále používat. Pomohli ji vytvořit autorizovaní servisní
gestoři, kteří jsou viditelně označeni jako místa zpětného odběru a přípravy
elektrozařízení k opětovnému použití. Ti na základě stanovených kritérií
vybírají vhodné spotřebiče, které ještě mohou posloužit svému původnímu
účelu, provedou na nich případné drobné opravy a garantují, že budou dále
bezpečně fungovat.

Patronátu nad projektem se ujal spisovatel Michal Viewegh, jenž návrat do
života zažil na vlastní kůži. Svou zkušenost s návratem zpět do života Michal

Viewegh komentuje: „I já jsem byl vlastně ‚opraven‘ a díky tomu jsem zpět,
proto projekt smysluplného navracení spotřebičů těm, kteří je potřebují,
podporuji.“ Před časem mu praskla aorta, což přežije jen jeden z deseti lidí.
ELEKTROWIN nabízí tyto darované spotřebiče k bezplatnému užívání
neziskovým organizacím, které se věnují obecně prospěšné činnosti. První,
kdo tuto nabídku využil, byl Fond ohrožených dětí.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
16.10.2016 - Vítání občánků
22.10.2016 - Ředický borec a Ředická borka
30.10.2016 - Hornoředická desítka - 40 let
04.12.2016 - Adventní koncert
14.12.2016 - Česko zpívá koledy
18.12.2016 - Adventní koncert ZŠ
31.12.2016 - Silvestr

UPOZORNĚNÍ - KOMPOSTÉRY!!!
Před vydání tohoto čísla Občasníku zbývá ve sběrném dvoře
posledních 35 kompostérů z celkového počtu 350ks.
Protože ne každý nabídku bezplatné zápůjčky kompostérů
(cca v ceně 3000,-Kč) na pět let využil ( po této době se stane
jeho vlastnictvím), lze tak učinit stále ještě do konce měsíce
října, popřípadě požádat v případě zájmu o druhý či třetí.
Zbylé kompostéry bude muset obec zřejmě vrátit.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narodili se:
Nikola Lorencová
Vojtěch Sobotka
Sofie Krejčí
Alfréd Poledno

39
75
202
361

Odstěhovali se:
Miroslav Tobiášek
Stanislav Sobola ml.

234
329

Opustili nás:
Přistěhovali se:
Martina Blahutková
Natálie Blahutková
Tereza Seidlová
Tobias Seidl
Ilona Trochtová

273
273
338
338
238

K 10. říjnu žije v naší obci 1045 obyvatel.
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