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Vážení spoluobčané,
jarní vydání našeho
„občasníku“ se částečně vrací
k dění nedávno proběhlému,
nechybí však ani informace a
pozvání na připravované akce.
Přestože se nám příchod jara
poněkud opozdil a práce na zahradách, zahrádkách i okolí domů díky
tomu trochu nahromadily, budou pořadatelé různých setkání rádi,
pokud si najdete čas a svou účastí, aktivně či jako diváci, je podpoříte.
Letošní organizačně nejnáročnější akce se uskuteční v sobotu
9. června, kdy si připomeneme již po páté v rámci tzv.“ Sedmileté
války“ bitvu u Ostřetína a Horních Ředic roku 1758. Program zahájí
tradičně nástup jednotek v historických uniformách ve 13 hodin před
areálem fotbalového hřiště, poté se průvod přesune k pomníku
padlých pruských vojáků ke „čtyřem lípám“, odkud se po pietním
vzpomínkovém aktu vrátí účastníci zpět do sportovního areálu u
ředického rybníka. Zde přibližně od 15. až do 22.hodiny budou
postupně následovat bitevní a šermířské ukázky, vystoupení hudební,
jezdecká, drezury jezdců, historická módní přehlídka, ohňostroj
s vojáky…. Na závěr programu zahraje pardubická skupina Sabrage se
zpěvákem Juliánem Záhorovským. Vzpomínkové akce při příležitosti
260. výročí bitvy se zúčastní také naši slovenští přátelé z Bošáce, kteří
se již nyní na setkání s vámi těší a zcela jistě můžeme očekávat jejich
přínosné zapojení do připravovaného programu.
Ing. Jiří Kosel
starosta obce

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 10.1.2018
Rada obce se seznámila:
• S informací z veřejného projednání změny č. 2 Územního plánu Horní
Ředice na Měú v Holicích, při kterém nebyla podána žádná záporná
stanoviska.
• S pokračováním akce „Revitalizace zeleně – etapa A,B“. Týká se úprav
lipové aleje podél Ředičky k Podhrázi.
• Se záležitostmi ohledně připravované cyklostezky souběžně se silnicí I35 Holice – Chvojenec.
• S probíhajícími a připravovanými pracemi v okolí fotbalového hřiště.
Pokračuje pokládka betonových vodících pásků a zpevnění parkovacích
ploch s využitím asfaltového recyklátu.
• S návrhem postupů prací souvisejících s umístěním kontejneru pro
biologický odpad u místního hřbitova.
• S rozšířením veřejného osvětlení v severozápadní části fotbalového
hřiště.

Rada obce projednala:
• Předběžný program vzpomínkové akce, která se uskuteční 9.6.2018
„Rekonstrukce bitvy u Horních Ředic a Ostřetína 1758“ v rámci tvz.
„Sedmileté války“.
USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Horní Ředice dne 13.2.2018
Rada obce se seznámila:
• Se závěrečným účtem obce za rok 2017. Příjmy činily 19,320.615 Kč,
výdaje 15,315.107 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji – 4,005.508 Kč.

• S ukončením prací pro umístění kontejneru pro biologický odpad na
hřbitově.
• S navrženou úpravou sběrných míst kontejnerů tříděného odpadu.
Jednotlivé činnosti zajistí fi. Štross, fi. Šrámek a obecní pracovní
skupina.
• S rekonstrukcí přístupové cesty ke kostelu od hlavní brány s úmyslem
umožnění bezbariérovosti.
• S informacemi ze schůzky zástupců obce a Pozemkového úřadu
Pardubice ohledně pokračování tzv. „Společných zařízení“
vyplývajících z pozemkových úprav.
• S připravovanou opravou střechy moštárny.
• S návštěvou náměstka hejtmana PK pro dopravu Ing. Kortyšem za
účelem pokračování rekonstrukce silnice III- 29817 od prodejny Potos
k Holicím.

Rada obce schválila:
•
•
•
•

Podmínky konkursního řízení na ředitele Základní školy Horní
Ředice.
Účetní závěrku Základní školy Horní Ředice.
Přihlášení se k úklidové akci „Ukliďme Česko“.
Výběrové řízení na akci „Stavební úpravy a přístavba hasičské
zbrojnice včetně garáží obce“.

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Ředice dne 22.3.2018
Zastupitelstvo obce projednalo:
•

Investiční a neinvestiční akce v roce 2018.

Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•
•
•
•
•

Závěrečný účet za rok 2017.
Závěr z kontroly hospodaření za rok 2017.
Rozpočtové změny č. 1-2018.
Bezúplatný převod stavby „Poldr Podhráz“.
Venkovní kulturní akce.
Svolání zastupitelstva k projednání změny č.2 územního plánu
Horní Ředice.

Dětský karneval
Dětský karneval tentokrát v duchu 100. výročí vzniku našeho
novodobého státu. Uskutečnil se v neděli 18.února v sále Hostince u
Červinků a téměř stovka dětí se výborně bavila při pestrém programu,
v němž se prolínaly hezké písničky, soutěže, tanečky… nechyběly ani
sladké odměny.
Celou režii karnevalu i přípravu tomboly zajistila naše kulturní komise,
za což všem patří velký dík, podobně i za bezplatné zapůjčení sálu.
KK

Knihovna a Babinec
Nechť tvá strava je tvým lékem,
a ne tvůj lék tvoji stravou.
Hippokrates

Setkání s Martinou Andrews 5.2. 2018
Úvod do vědomého stravování
Vědomé stravování je o vnímání jídla. Je o tom, že si uvědomujeme,
odkud jídlo pochází. Jak v našem těle působí, vnímáme, že je nám po
jídle buď těžko nebo cítíme příval energie.
Martina při své přednášce působí jako křehká víla plná síly a chuti do
všeho co dělá.
Říká: „Zdravému stravování se věnuji už víc jak deset let. A nyní jsem
dostala šanci se mu
věnovat naplno.
Sdílet to, co jsem se
naučila, všechno, co
jsem vyzkoušela s
lidmi, kteří touží po
změně. Poskytnout
jim pomocnou ruku a
chvilku je za ni vést.
Ukázat jim nový
směr, podpořit,
pokud bude ale
třeba, v zápěstí je
pustit dál – šlapat po
své cestičce už musí
každý sám.“
Pokud jste nebyli
mezi padesáti účastníky přednášky a chcete se o této zajímavé

ženě něco dozvědět, podívejte se na www.nourish.cz

A zde jeden recept k posílení imunity:
Duhové pickles
1 hlávka červeného zelí
1 hlávka bílého zelí
0,5 kg červené cibule
0,5 kg bílé cibule
0,5 kg červené salátové řepy
1 kg oranžové, fialové a žluté mrkve (stačí i jeden druh)
17 g soli na kg zeleniny
hrst celého kmínu
Postup přípravy:
1-mrkev a řepu nastrouháme, zelí a cibuli nakrouháme na tenká
kolečka
2-ve velké plastové nádobě směs promícháme a prosypeme kmínem a
solí
3-důkladně promícháváme a promačkáváme, asi tak 15 min. dokud
směs nezačne pouštět značné množství šťávy.
4-připravíme si velkou sklenici, nebo hliněnou nádobu na kvašení.
Natlačíme směs do sklenice a dáváme pozor, aby navrchu bylo
dostatečné množství tekutiny, jinak by nám pickles mohlo zplesnivět.
5-zatížíme např.skleničkou. Sklenici dáme na nějaký hlubší tác, či do
jiné nádoby, aby měla šťáva během kvašení kam odtékat.
6-necháme kvasit v teple 3-5 dní podle chuti.
7-vykvašené pickles přendáme do menších sklenic a uchováváme
v chladu.
Uzavřené lze skladovat až tři měsíce
Doporučuje se jíst každý den. Obsahuje spoustu pozitivních
mikroorganismů.
Připisují se mu také protirakovinné účinky
Za knihovnu a Babinec MP

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
 9. 12. 2017 – slavnostní předání diplomů za dokončení
Univerzity dobrovolného hasiče na Vysoké škole báňské.
 19. 12. 2017 - zakončení kroužku pro rok 2017 proběhlo
návštěvou Hasičského muzea v Kočí, kde pod stromečkem
pro děti čekala nadílka.
 25. 12. 2018 – proběhl tradiční výšlap na kopec Hořánek.
Celkem se na výšlap vydalo 100 turistů z Horních Ředic,
Komárova a Dašic. Někteří přišli i se svým čtyřnohým
miláčkem.
 20. 1. 2018 proběhl Hasičský ples, na kterém kluci z
kroužku předvedli sehranou scénku a holky pro změnu
taneční vystoupení. Touto cestou bychom chtěli poděkovat
sponzorům za věcné dary do tomboly.
 2. 2. 2018 v naší obci procházel Masopustní průvod,
členové sboru zajišťovali chod a bezpečnost na silnici. S
dětmi z kroužku jsme se také průvodu zúčastnili.
 10. 2. 2018 nejmenší hasiči odjeli s vedoucím Jindrou do
Kostěnic, kde se uskutečnila soutěž pro přípravku s názvem
Kostěnické hrátky s hasičátky. Děti si odnesly spousty
zážitků, medaile a upomínkové předměty.
 24. 2. 2018 členové natočili krátké video Cold Water
Challenge, do kterého byl náš sbor nominován od SDH
Poběžovic.
 24. 2. 2018 jsme s dětmi odjeli plnit odznak odbornosti do
Ostřetína. Odznak plnilo šest dětí, 2 x strojník a 4 x strojník
junior. Vše se zvládlo na jedničku a každý si odvezl
odznáček a razítko do průkazky.
 24. 2., 25. 2. , 4. 3. a 11. 3. 2018 - členové věnovali spoustu
hodin vyklízení hasičské zbrojnice, aby ji připravili na
plánovanou přestavbu.

 2. 3. 2018 se konala schůze, na kterou přijel starosta
Okresního sdružení hasičů Pardubice, pan Bohuslav Cerman
a náměstek, pan Petr Dušek a předali poděkování za
úspěšné absolvování Univerzity dobrovolného hasiče v
Jánských Koupelích 2015 – 2017, a to: Martině Brandýské,
Veronice Řepkové, Zuzaně Kvapilové, Pavlu Slámovi a
Luboši Kvapilovi.
 4. 3. 2018 proběhl sběr starého železa. Všem občanům,
kteří přispěli, děkujeme.


7. 4. 2018 jsme se s dětmi účastnili akce Ukliďme Česko
V měsíci lednu, únoru i březnu jsme pokračovali s dětmi v saunování,
vždy první úterý v měsíci v Saunovém ráji v Holicích.

za SDH HŘ V. Řepkov

Chodci, cyklisté a řidiči senioři v dopravě
Ač dopravní nehodovost má z dlouhodobého hlediska klesající
tendenci, co se týká jak počtu, tak tragických následků nehod, jistě je na
místě si připomenout několik základních pravidel. Vzhledem k tomu, že se
jedná o poměrně obsáhlé téma, pokusím se vyzdvihnout věci, které by vás
mohly zajímat. Řekneme si, kdo je vlastně chodec, jaké má povinnosti a jak je
to s domnělou absolutní předností na přechodu pro chodce. Zopakujeme si,
kdo a kde by měl nosit reflexní prvky. Dále si řekneme, zda je v pořádku, když
občas vidíme většinou cyklistky – ženy, jak vezou na jízdním kole nákup,
jednou rukou řídí a v druhé ruce drží deštník, aby nezmokly nebo jaká hrozí
pokuta cyklistům, kteří jedou pod vlivem alkoholu. A v neposlední řadě si
připomeneme, jak je to se zdravotními prohlídkami u řidičů starších 65 let a
s jízdou na vozítkách segway.

Chodec – Kdo je vlastně chodec? Zákon hovoří tak, že chodec je
i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy
nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 60 cm, pohybuje se na
lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení
anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede
jízdní kolo nebo motocykl o objemu válců do 50 cm3 nebo psa. Každý
tento chodec je účastníkem silničního provozu a má určité povinnosti.
Zákon ukládá chodci povinnost použít chodník nebo stezku pro chodce
(ta bývá označená dopravní značkou). Tam, kde chodník není, chodí se
po levé krajnici nebo co nejblíže levému okraji vozovky a to v počtu
maximálně dva chodci vedle sebe. Ač zákon ukládá chodcům, aby byli
označeni reflexními prvky za snížené viditelnosti pouze mimo obec,
policie obecně doporučuje být za snížené viditelnosti označen
reflexními prvky všem chodcům a cyklistům. Pokud se pohybujete
pomocí hole, určitě jí opatřete také reflexními prvky. Stejně to platí i
pro případ, kdy za snížené viditelnosti venčíte psa, kde doporučujeme
označit obojek i vodítko. Na používání reflexních prvků policie

zaměřuje i řadu dopravně bezpečnostních akcí, kde různé prvky
s retroreflexních materiálů rozdává. Jinou volbou může být i označení
se neoslňujícím světlem například z jízdního kola. Toto světlo bychom
doporučili připevnit třeba na paži, která je blíže do vozovky. Co se týká
přecházení vozovky, policisté se občas setkávají s mylným výkladem
zákona v tom smyslu, že chodec má absolutní předost, což opravdu tak
není. Doporučujeme dbát především na své zdraví, při přecházení
vozovky být ostražití, nebýt roztržití a myslet na to, že je lepší někam
přijít o chvíli později, než nedojít už nikdy. Tam kde je přechod pro
chodce, je chodec povinen jej užít. Pokud na komunikaci přechod není,
má chodec povinnost přecházet vozovku kolmo k její ose. Každý by
měl mít na paměti, že chodci a cyklisté jsou nejzranitelnějšími
účastníky silničního provozu a tak k sobě a ostatním účastníkům
přistupovat.
Cyklista – Cyklista je řidič nemotorového vozidla, tzn. také
účastník silničního provozu. Jízda pod vlivem alkoholu je stejně jako u
řidičů vozidel na kole zakázaná a pokuty nejsou zrovna nízké. Pokud by
cyklistovi policisté naměřili do 1 promile alkoholu v dechu, hrozí mu
pokuta od 2.500 do 20.000 korun, nad 1 promile alkoholu v dechu
25.000 až 50.000 korun pokuty a stejně tak, když se cyklista odmítne
dechové zkoušce podrobit. Na kole se jezdí při pravém okraji vozovky,
a pokud je zřízen jízdní pruh pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty, je
povinnost jich cyklista užít. Cyklista mladší 18 let je povinen mít na
hlavě za jízdy řádně připevněnou ochrannou přilbu. Policisté však
doporučují, aby přilbu nosili všichni cyklisté bez rozdílu věku. Dítě
mladší 10 let smí jet na silnici jen pod dohledem osoby starší 15 let.
K osvětlení cyklisty zákon říká, že cyklista je povinen za snížené
viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítcím
dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným
světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena,

může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s
přerušovaným světlem. K výše uvedenému příkladu převážení
nákupních tašek a jiných zavazadel na jízdním kole se vztahuje
ustanovení zákona, které hovoří o tom, že cyklista nesmí jet bez držení
řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční
vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly
řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na
pozemních komunikacích. Kdo z vás někdy vezl na řídítkách těžké
nákupní tašky tak jistě ví, před čím chci varovat. Nákupní taška pak při
potřebě udělat nějaký manévr často převezme řízení kola za vás, což
ohrožuje nejen vás samotné, ale i ostatní účastníky silničního provozu.
Proto doporučujeme si opatřit na jízdní kola košíky či jiné nosiče.
Pokud byste potřebovali za jízdní kolo připevnit vozík, je to možné,
avšak zákon vám povoluje připojit přívěsný vozík do maximální šířky 90
cm, který bude mít vzadu dvě červené odrazky netrojúhlelníkového
tvaru. Pokud chce cyklista přejet vozovku na druhou stranu a použije
k tomu přechod pro chodce, musí kolo vést. Pokud užije přejezd pro
cyklisty, musí se přesvědčit, zda může vozovku bezpečně přejet, aniž by
ohrozil sebe nebo ostatní účastníky silničního provozu. Stejně jako
chodci jsou i cyklisté jedni z nejvíce zranitelných účastníků silničního
provozu a proto je na místě opatrnost a ohleduplnost.
Řidič – senior – o řízení vozidla bychom zde mohli psát
sáhodlouhé povídání, nicméně co je pro řidiče – seniory nad 65 let
důležité při řízení vozidla je mít u sebe potvrzení o zdravotní
způsobilosti. Lékařské prohlídce je řidič povinen se podrobit nejdříve 6
měsíců před dovršením 65 a 68 let a nejpozději pak v den 65. a 68.
narozenin. Po 68 roce věku pak každé dva roky. Řidič je povinen mít při
řízení toto potvrzení u sebe a na výzvu policisty mu jej předložit. Pokud
řidič toto potvrzení nemá, hrozí mu pokuta ve výši 5.000 až 10.000
korun plus zákaz řízení od 6 měsíců do 1 roku. Občas se jako policisté

setkáváme s tím, že starší lidé jsou od určitého věku méně pozorní,
zhoršuje se jim zrak, stabilita, sluch a tak podobně a je pro ně těžší se
přizpůsobit současné extrémně rychlé dopravě. A právě pro seniory od
65 let v současné době probíhá projekt „Jedu s dobou“, který realizuje
Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR. Jedná se o zhruba
půldenní zdokonalovací školení pro seniory, kde se dozvědí novinky
z legislativy, bezpečnosti silničního provozu a zdravovědy s praktickým
ověřením řidičských návyků s vlastním vozidlem. Nejbližší kurzy budou
probíhat na Autodromu ve Vysokém Mýtě nebo v Hradci Králové
v sobotu 21. dubna 2018 nebo v neděli 20. května 2018 vždy od 8 a od
14 hodin. Kurz je zdarma, ale vzhledem ke kapacitě míst je nutné se
přihlásit na webových stránkách www.jedusdobou.cz Policie vřele
tento kurz doporučuje!
V úvodu jsem ještě slíbila informaci k ježdění na vozítkách
segway. Na ten zákon pohlíží jako na osobní přepravník a hovoří tak, že
na a osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo
obdobném technickém zařízení se lze na chodníku, stezce pro chodce,
stezce pro chodce a cyklisty nebo na odděleném pruhu pro chodce na
stezce pro chodce a cyklisty nebo na pěších a obytných zónách
pohybovat nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze. Obce
mohou nařízením vymezit na svém území místa, kde je provozování
těchto přepravníků zakázáno a tato místa je povinna označit dopravní
značkou.
Vzhledem k tomu, že se blíží jaro, přeji vám i sobě co nejméně
studených sychravých dnů a co nejvíce dnů krásných a prosluněných!
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Z činnosti TJ Sokol Horní Ředice
Masopust – víte že ...
…masopust pořádá TJ Sokol Horní Ředice ve spolupráci s obcí a našimi
dobrovolnými hasiči a výtěžek peněz z masopustu je nejdůležitějším
finančním příjmem pro provoz TJ Sokol Horní Ředice… např. pro
nákupy sportovních pomůcek?
Děkujeme všem, kteří pohostili průvod a přispěli jakoukoli finanční
částkou, a tím podpořili udržení a rozvoj tělovýchovy v naší obci.

Zimní atletika
V únoru jsme poprvé s žáky TJ Sokol vyjeli na krajské závody v „Zimní
Atletice“ v Pardubicích. Elen, Doubravka, Veronika, Tomáš, Míša, Ráďa,
Štěpán závodili ve šplhu na tyči, hodu míčem na koš, člunkovém běhu a
skoku z místa do dálky.
Krásným a také překvapivým výsledkem byli 4 medailové pozice ze sedmi
zúčastněných žáků.

Pozvánka na Ředický atleťák
V úterý 8. května (státní svátek) proběhnou na hřišti u rybníka místní
atletické závody „Ředický atleťák“. Závody jsou určeny nejen pro předškolní,
školní děti a dorost, ale i pro dospělé. Přijít si můžete zazávodit ve skoku do
dálky, hodu granátem (kriketovým míčkem), běhu a sprintu.

DK

FAKTA o hornoředickém ochotnickém divadle
To, že jsme měli možnost letos již pojedenácté v řadě dorazit do
hostince U Červinků na divadelní představení hornoředických
ochotníků s titulem Děda nezbeda aneb musíme tam všichni – FAKT.
To, že se herci scházejí na zkouškách s nadšením pro věc týden co
týden a svůj osobní život během divadelní sezóny podřizují termínům –
FAKT.
To, že jsou výborná parta – FAKT.
To, že jejich hlavním cílem a motivací je pobavit své kamarády,
příbuzné, spoluobčany – FAKT.
To, že jejich jedinou odměnou je naše pochvala, náš smích, náš potlesk
– FAKT.
To, že se jednalo o velmi dobře vybranou komedii, mající vtipný děj,
spád i pointu – FAKT.
To, že jsme se chvílemi za břicha popadali – FAKT.
To, že za většinu hereckých výkonů by se profesionálové stydět
nemuseli – FAKT.
Že se toto představení stalo jedním z nejvydařenějších, ne-li vůbec
nejvydařenějším v historii činnosti ochotníků – FAKT (z mého pohledu).
To, že se sem tam nějaká „muška“ vloudí – FAKT. V tom spočívá kouzlo
(nebezpečí?) živých produkcí – FAKT.
To, že je lepší zvolit tradiční cestu, kterou byla právě ta letošní, než jít
cestou experimentu - FAKT (z mého pohledu).

Milí divadelníci, děkujeme, že jste! Jen tak dál! Pro letošek vám dávám
„fejsbůkovský“ palec nahoru, fakt!!! ☺
Tereza Vostřelová

Kalendář tenisových turnajů Horní Ředice
23. - 24.6.

XXV.ročník

Tenisový turnaj jednotlivci nad 35 roků

30. - 01.7.

V.ročník

Tenisový turnaj jednotlivci nad 50 roků

11. - 12.8.

XVIII.ročník

Mistrovství Ředic jednotlivců

25. - 26.8.

XXIII.ročník

Tenisový turnaj - čtyřhry

08. - 09.9.

VI.ročník

16. - 16.9.

XIII.ročník

Tenisový turnaj dětí

29. - 30.9.

XIII.ročník

Závěrečný turnaj - losované dvojice

Tenisový turnaj žen a dívek

Personální agentura shání pro své zaměstnance ubytování v Horních
Ředicích a blízkém okolí (aby byla dostupnost MHD). Dodáme pouze
slušné lidi, sami si určíte kritéria. Pokud máte volné ubytovací kapacity,
spojte se s námi a domluvíme se na podmínkách. Za případné nabídky
předem děkujeme. PowerJob s.r.o., kontaktní osoba: Lenka Švorcová,
tel.: 775 700 686.

Ze školy
Během ledna jsme s našimi žáky navštívili několik kulturních vystoupení.
Nejprve to bylo baletní vystoupení žáků Základní umělecké školy v Holicích.
Se svou paní učitelkou nacvičili balet P. I. Čajkovského Louskáček – moc se
nám líbil, děti moc krásně tančily. O 14 dnů později naše větší děti shlédly
představení v Kulturním domě v Holicích s názvem Pověsti pro štěstí – i to se
jim líbilo. A před vysvědčením nás ve škole navštívil kouzelník Reno, i jeho
představení mělo úspěch.
V únoru jsme se rozloučili s paní vychovatelkou Radmilou Zahradeckou, která
odešla do důchodu. Přejeme jí, aby si zasloužený odpočinek ve zdraví užila.
23. února jsme měli možnost si ve škole prohlédnout výstavu „Svět ve 3D“,
součástí bylo i promítání filmu z podmořského světa a možnost vyzkoušet si
natáčení v 3D kvalitě. Bylo to super.
V březnu nám docela dost dětí onemocnělo, po jarních prázdninách to bylo
lepší, ale na konci nám opět chybělo i 20 dětí.
Přesto jsme stihli Matematického klokana 2018, soutěžily děti od 2. do 5.
třídy, ty menší v kategorii Cvrček, ty větší v kategorii Klokánek. Těsně před
Velikonocemi jsme všichni jeli do Sukovy síně v Domě hudby v Pardubicích na
koncert Pardubické komorní filharmonie. Jmenoval se Trampoty pana
Bambuly a byl moc pěkný.
A co jsme podnikali v dubnu?
•
•
•

Tonda obal – program na výuku třídění odpadů
Divadélko pro školy s představením Z devatera pohádek Karla Čapka
návštěva páťáků na dopravním hřišti v Pardubicích

•
•

zápis do 1. ročníku v pondělí 9. dubna – zapsáno bylo 13 dětí
SBĚR STARÉHO PAPÍRU ve středu 18. dubna – děkujeme za
podporu a pomoc

A co v květnu?
No přece vystoupení ke Dni matek – 10. května od 17 hodin
v Sále U Červinků. Srdečně vás na něj zveme.
M. Kaplanová

UKLIĎME ČESKO
7.dubna se sešlo 30 dětí a 15 dospělých na akci (malí hasiči, sokolové i
ředičtí občané) UKLIĎME ČESKO. Podařilo se nám po celé obci posbírat
250 kg odpadu. Naše cesty vedly k ředickému rybníku, ke kostelu,
kolem náhona i do ředického lesa. Posbírali jsme vše od malých
papírků od bonbónů až po PC monitor 😊.
Odměnou nám všem bylo krásně čisté okolí, dobrý pocit a milým
zakončením opékání buřtů u Obecního úřadu.
Děkujeme. Za rok přijdeme určitě zase, protože to má smysl…
Zuzana Bolehovská

Zdravím všechny příznivce Ředické kopané.
Po ukončení podzimní časti a následné přestávky jsme užili svátky vánoční a
následně oslavili příchod nového roku a jak všichni věříme, pro ředickou
kopanou jistě úspěšný.
Nejdříve se uskutečnila 12. 1. výroční schůze našeho klubu, kde se předneslo
hospodaření klubu za rok 2017. Poté jsme pořádali sportovní ples 24. 2.
v hostinci „U ČERVINKŮ“. Myslím si, že i přes menší účast se akce povedla a
všichni odcházely spokojeni. Poté už jsme se začali věnovat přípravě na
fotbalové jaro úklidem kabin a okolních prostorů.
„A“ mužstvo začalo přípravu 19. 1. a po sehrání několika přípravných zápasů,
Moravany 8:5; s Chocní 3:5; s L. Bohdaneč 5:3 a s Rozhovicemi 3:1, se vrhlo
do jarní části. Po odloženém zápase s Luží se chlapci představili doma
s Kunčinou 5:0, venku v Pomezí 1:2 a opět doma s Přeloučí 1:0. Momentálně
jsou borci na třetím místě 1. A třídy Pardubického kraje.
Naše rezervní mužstvo se během zimy scházelo v neděli na umělce na „důle“
a v přípravě změřilo síly s Čermnou n. Orlicí 6:0 a Vysoké Chvojno 2:1. Poté
odehráli ve IV. třídě tři zápasy. Venku s Dřítčí „B“ 1:5 , doma s Popkovicemi
3:2 a venku se Srchem „B“ 0:1. Zatím jim patří druhá příčka v tabulce.
Naši nejmenší borci se během zimní přestávky připravovaly v tělocvičnách a
když už počasí dovolilo, tak i na hřišti. Starší chlapci začali soutěž „Okresní
přebor mladších žáků U13“ s mužstvy: venku Dříteč/Sezemice 3:2 , doma
Rosice nad Labem 1:5, venku s Rovní 3:6 a nacházejí se na 12. místě v tabulce.
Mladší žáci v soutěži OP mladších přípravek U9 sehráli dvě utkání: doma se St.
Hradištěm 3:9 a venku s DFo Pce 5:4 a jsou momentálně na 11. místě
v tabulce.
Přejeme všem našim příznivcům krásné jaro a děkujeme za podporu a
fandění
Za FK Mládek V.

Připravované akce:
30.04.2018 – Tradiční pálení čarodějnic
01.05.2018 – Prvomájový cyklovýlet
08.05.2018 – Ředický atleťák
25.05.2018 – Noc kostelů – kostel Sv. Václava
01.06.2018 – Dětský den
09.06.2018 – Rekonstrukce bitvy 7. leté války – 260 let
12.06.2018 – Pasování čtenářů
09.09.2018. - Den pro dříve narozené
15.09.2018. – Sportovní odpoledne
22.09.2018 – Turnaj ve střelbě ze vzduchovky

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narodili se:

3 děti, jeden chlapec Vojtěch a dvě
dívky Kristýna a Natálie

Přistěhovali se:

12

Odstěhovali se:

8

Opustili nás:

0

K 19. dubnu žije v naší obci 1027 obyvatel.
-------------------------------------------------------------------duben 2018

