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Vážení spoluobčané, 
další školní rok je za námi a nastává čas dovolených. Proto chci dětem popřát krásné 
prázdniny plné nezapomenutelných zážitků a všem ostatním léto plné radosti 
a odpočinku.
Dva měsíce utečou jako voda, nás dospělé čeká návrat ke každodenním pracovním 
povinnostem a děti se opět vrátí do školních lavic. Je to právě škola, která obohacuje 
kulturní a společenský život v naší obci, kde naše děti navazují mezi sebou trvalá přátelství 
a v nejranějším věku získávají vztah k rodné obci. 
Proto chci touto cestou oslovit rodiče budoucích prvňáčků, aby zvážili možnost umístit 
svoje děti do voděradské školy. Pokud bude ve škole zajištěn stanovený počet dětí, tak 
obec může získat dotace na opravu a provoz školy. Pouze společnými silami můžeme 
naši školu nadále rozvíjet.                                                                                                                          

Lubomír Lepka

Slovo starosty
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Akce v 1. polovině roku 2017
• Byly pořízeny nové vnitřní vstupní dveře do kulturního domu.
• Byla zakoupena pračka do kabin na hřišti na praní fotbalových dresů.
• Na obecní úřad byla zakoupena multifunkční tiskárny.
• Byly skáceny dva nemocné ořechy a také tuje v parku a okolo památníku padlých.
• V parku byl zasazen nový vánoční strom. 
• Byla získána dotace na vytvoření nového územního plánu. 

Plánované  akce na rok 2017
• Vybudování zbylé části vodovodního přivaděče od vodojemu do Voděrad.   
 Předběžný rozpočet akce je 3,5 milionu Kč. 
• Podána dotační žádost na celkovou rekonstrukci hasičské zbrojnice. 
• Byl vykoupen pozemek, který zasahoval do vozovky za Vaňkovými, 
 s plánem získání dotace na opravu této vozovky. 
• V současné době probíhá vykupování pozemků, které po digitalizaci katastrů   
 zasáhly do silnice vedoucí od Koudelkových ke hřišti. 
• Rekonstrukce zeleně v okolí pomníku padlých.

Zasedání zastupitelstva       
V prvním pololetí roku 2017 se zastupitelé sešli celkem čtyřikrát (v lednu, únoru, dubnu 
a červnu). Na zasedání byla schválena Vyhláška o nočním klidu, pronájem areálu Pod 
Lesem TJ Voděrady z.s a rozpočet na rok 2017. Byly projednány změny a návrhy v novém 
územním plánu. Byl schválen dar na opravu kostela v Sebranicích a finanční spoluúčast 
obce na financování sociálních služeb pro naše občany. 

Obecní úřad

Lubomír Lepka

Zimní sousedské posezení
V neděli 26. února 2017 se sešli v kulturním domě voděradští i přespolní občané k dalšímu 
sousedskému setkání, pořádaného obecním úřadem. Bylo připraveno bohaté občerstvení, 
mnohé potěšilo čepované pivo. K poslechu a tanci hrál opět pan Drábek, který se snažil 
svým vystoupením vyhovět všem přítomným. 
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Setkání jubilantů 2017
V sobotu 17. června uspořádala obec druhé posezení jubilantů. V kulturním domě se 
sešlo čtrnáct voděradských občanů, kteří letos oslavili nebo oslaví kulaté nebo půlkulaté 
jubileum.
Oslavence přivítal starosta obce, pronesl přípitek a předal malý dárek. Pak zaznělo několik 
písní v podání Veroniky a Markéty Švancarových. Po drobném pohoštění se již jubilanti
postarali o zábavu sami. Věříme, že si všichni setkání užili.

Zdenka Watermanová
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Zápis prvňáčků 
Zápis proběhl 7. dubna a do 1. ročníku základní 
školy byli  přijati 3 žáci - Timea Lukačovská, Patrik 
Cvrkal a Veronika Kubínová. Děti byly moc šikovné 
a zadané úkoly splnily velmi dobře. Již nyní se těší-
me, až zasednou noví žáčci do školních lavic.
 
Plavecký výcvik 
Jako každý školní rok i letos se všichni žáci základní 
školy zúčastnili plaveckého výcviku pořádaného 
Plaveckou školou Boskovice. Absolvovali  celkem 
10 hodin výuky plavání. Na závěr dostali všichni žáci 
tzv. ,,mokré vysvědčení.“ Výuka plavání je velice oblí-

bená, děti si mohou vyzkoušet jednotlivé druhy pomůcek k plavání, seznamují se s různými 
plaveckými styly a v poslední slavnostní hodině vyzkouší i tobogán.
 
Divadelní představení
V březnu jsme navštívili divadelní představení s názvem Jak vodník Kapička přišel 
o vodu. Abychom se dozvěděli, jak to s vodníkem doopravdy bylo, vypravili jsme se do 
nedalekých Boskovic, kam za námi divadlo Parnas Brno přijelo. Činoherní pohádka 
s pěknými písničkami o drakovi, kterému je tuze horko a má velkou žízeň, se nám velmi 
líbila.

Základní škola
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Za dalším divadelním představením jsme nemuseli jezdit, ale divadlo zavítalo do Voděrad. 
Zahrálo nám Pohádku pro 3 + 1 prasátko.  Jednalo se o neobvyklou pohádku o známých 
věcech. Prasátka se u celé eskapády s vlkem trochu zapotila a zhubla, ale zase se z toho 
poučila, naučila se správně stavět domy a stala se z nich lepší prasátka. Pohádku jsme 
zhlédli společně s dětmi ze Sluníčka.

Návštěva paní zubařky 
Do školy za námi přijela paní zubařka MUDr. Romana Křížová, která dětem ze Sluníčka 
a  žákům ze školy předvedla důležitost správného čištění zubů, ukázala  různé pomůcky 
pro zubní prevenci a seznámila je s jednotlivými druhy zubů. Takže všechny děti již nyní 
ví, jak se správně starat o svoje zoubky.

Den Země 
Poslední dubnový týden se děti zapojily v rámci Dne Země do úklidu naší obce. Velmi 
nás potěšilo, že lidé již více udržují čistotu v okolí svého bydliště. Letos jsme nasbírali 
mnohem  méně odpadků. 

Mezinárodní den dětí 
V pátek 2. června jsme na hřišti Pod Lesem oslavili Dětský den. Na děti čekaly nejrůznější 
soutěžní úkoly, které musely plnit, aby dostaly tolik vytoužené odměny. Nejdříve se tre-
fovaly míčky do kbelíku, potom prolézaly tunelem, jezdily slalom na tříkolce, což bylo 
zejména pro školáky velice zábavné, nevyhnuly se ani překážkovému běhu. Po splnění 
všech úkolů byly děti odměněny.
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Den matek 
Vyvrcholením celého školního roku 2016/2017 bylo společné vystoupení dětí ze základní 
školy a dětí ze Sluníčka na každoročně pořádané besídce ke Dni matek. Oslava se  konala 
v neděli 14. května a byla trošku jiná než v minulost. Poprvé na ní vystoupili i malí herci 
z dětské skupiny Sluníčko. V pohádce O Sněhurce a sedmi trpaslících si zahráli roli trpaslíků. 
A kdo představení zhlédl, určitě mi dá za pravdu, že se role zhostili velice dobře. Velké 
děti zase ukázaly, jaké hudební nástroje ovládají a že i tanec je jim blízký. Již nyní 
vymýšlejí, čím vás překvapí v dalším školním roce.                                                               
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Vážení rodiče a přátelé školy,

Rádi Vás vždy informujeme o zajímavostech a aktivitách konaných v místní základní škole.  
Pravidelně dostáváte informace o tom, co děti vytvářejí a jakých akcí se účastní během 
celého školního roku. 
Škola se vždy ráda podílí na kulturních akcích v obci nebo je sama organizuje. Dalo by se 
říct, že má ve společensko-kulturním životě v obci nezastupitelnou funkci. Jistě nám dáte 
za pravdu, že vzdělání a kultura patří k prioritám společnosti. 
Každodenní život v obci se odvíjí od výchovy a vzdělávání nové generace. Mnozí z Vás, 
především rodiče dětí, kteří stojí nebo budou stát před otázkou, do které školy dítě 
umístí, zvažují všechny nejlepší možnosti pro svoje dítě. A tak leží proti sobě na misce 
vah okolní vícetřídní školy s velkým počtem žáků a místní jednotřídní škola s malým 
počtem žáků. 
Rozhodujete se mezi velkým a malým kolektivem dětí s čímž souvisí i bezpečnost dětí. 
Malý kolektiv rodinného typu je pro děti bezpečnější a dá se v něm lépe předcházet 
patologickým jevům. Bezpečnější je i domácí známé prostředí. Pro děti na prvním stupni 
je vhodnější známé a klidné prostředí. Nemusí se strachovat, že nestihnou autobus do 
školy, nemusí dojíždět a mohou vstávat později a bez stresu. Nabídka zájmových kroužků 
a moderního vybavení je určitě srovnatelná. Ve Voděradech se navíc za některé kroužky 
vůbec neplatí a školní družina je zcela zdarma, což v okolí už dávno neplatí. 
Voděradským dětem je umožněn pozvolný přestup z dětské skupiny Sluníčko do již zná-
mých školních prostor a ke známému pedagogickému sboru, protože dětská skupina 
a škola úzce spolupracuje. A to nejen na kulturních akcích, ale i na výchovně-vzdělávacích 
činnostech. Naše škola nabízí i logopedickou péči pro předškoláky. 
Děti si díky místní škole vytvářejí kladný vztah k rodnému místu, nenásilně si vytvářejí 
společenské vazby, přátelství i pozitivní postoje k obci. V laskavé atmosféře si prodlužují 
dětství a nejsou stresováni v raném věku. Je tedy na Vás, milí rodiče, jestli podpoříte život 
voděradské školy. Stávající budova školy je zde již od roku 1909 a v roce 2019 má oslavit 
110. narozeniny. 
Svým způsobem je naše malotřídka kulturním dědictvím našich předků, kterému i Vy 
můžete dát šanci přežít a žít v současné době. Pak je ještě jedna možnost. Můžete dávat 
děti do školy jinam a dívat se, jak život a kultura v obci umírá. Škola přináší do obce život. 
Vesnice bez školy je vesnice bez života. 

Petr Najbr
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Kroužky
Voděradská základní škola již několik roků spolupracuje se Střediskem volného času 
v Boskovicích. Díky tomu mají děti  na naší škole možnost navštěvovat kroužky keramiky, 
flétny a angličtiny. Velkou výhodou pro děti je, že nemusí na kroužky dojíždět do Boskovic, 
ale vyučující dochází za nimi. Touto cestou bychom rádi poděkovali vyučujícím kroužků - 
Ireně Kuncové, Zdence Watermannové a v neposlední řadě Ivetě Španělové.

Daniela Zábojová

Děti z kroužku hry na zobcovou flétnu s osvědčením o absolvování.

Kroužek keramiky se svými výrobky.
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V uplynulém půlroce jsme pořádali v dětské skupině spoustu zajímavých a také naučných 
akcí, jak pro sluníčkové děti, tak školáky a ostatní děti z Voděrad a okolí. Každý týden jsme 
měli zpestřený nějakým tématem např. jsme měli týden s názvem “Vesmírné hrát-
ky“, „Každá barva má svůj příběh“ (každý den v týdnu jsme se věnovali jedné barvě 
– měli jsme přizpůsobeno i oblečení a jídelníček), „Od pólu do Afriky“(povídali jsme si 
o zeměkouli, státech, zvycích atd.), „Jaro přišlo do vsi“ (v tomto týdnu jsme zaháněli 
zimu, povídali jsme si o svátcích jara, dělali jarní vílu), „Šel zahradník do zahrady“ 
(povídali jsme si o zahrádkách, polích, sázeli jsme hrách), „Ten dělá to, a ten zas tohle“ 
(vyzkoušeli jsme si různá povolání, odborníci nám přicházeli dělat přednášky o svém 
zaměstnání). 
V lednu k nám přijelo Mobilní planetárium z Brna s velkou nafukovací kopulí, ve které 
jsme se dozvěděli hodně zajímavých věcí o vesmíru, také historii a v neposlední řadě 
jsme zhlédli zajímavou vesmírnou pohádku. 
V měsíci únoru jsme měli společně se školáky krásný karneval. Společně jsme soutěžili, 
tancovali, mlsali zasloužené odměny. I paní učitelky se hned ráno oblékly do kostýmů 
a vítali v nich sluníčkové děti.
V měsíci dubnu proběhnul řádný zápis do miniškolky. Celkově se přihlásilo 21 dětí 
(včetně stávajících). Kapacita školky (tj. 11 dětí na celodenní docházku) je naplněna. 
Na závaznou občasnou docházku jsou přihlášeny 4 děti. Ostatní děti mohou dětskou 
skupinu navštěvovat nahodile.
V květnu v rámci povídání o různých povoláních nás navštívila Policie ČR.  Policisté 
Obvodního oddělení Boskovice společně s panem nadporučíkem Gruškou nám ukázali 
služební auto a předvedli svoji výstroj a výzbroj. Pan nadporučík nás seznámil s konkrétními 
situacemi, které nás mohou potkat při procházkách se školkou, v lese, ve městě apod. 
Povídání s praktickými ukázkami, do kterých byly zapojeny i děti, byly pro všechny 
přínosné a zajímavé.
V rámci environmentální výchovy k nám přijela mentorka z Blanska a zapojila děti do 
putování přírodou s krtečkem a jeho kamarády. Děti dostaly za úkol vyléčit nemocnou 
žabičku. S postavičkami z pohádek jsme poznávali jednotlivé kontinenty a jejich specifika, 
až jsme nakonec přistáli u nás a vyléčili žabičku léčivými bylinkami, které rostou na lukách 
či zahrádkách.
V polovině června jsme uspořádali školní a školičkový celodenní výlet do Zoologické zahrady 
v Olomouci. Účastníků zájezdu bylo 46. Po menších skupinkách jsme si prošli celou ZOO, 
zkusili různé atrakce, které ZOO nabízí, a odpoledne jsme se všichni v pořádku vrátili zpět do 
Voděrad.
V posledním červnovém týdnu k nám přijeli profesionální hasiči z Kunštátu. Společně s dětmi 
ze základní školy jsme si prohlédli hasičské auto a jeho vybavení. Vyslechli jsme si příběhy z 
jejich praxe, mohli jsme si vyzkoušet různé přístroje, názorně nám předvedli stříhání dveří od 
auta při autonehodách. Nakonec jsme zažili hasičský útok, po kterém jsme byli všichni mokří. 
Na závěr jsme se s hasiči domluvili, že za rok se v parku sejdeme zase. 

Mgr. Radka Horáková

Dětská skupina
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Společný karneval s dětmi ze základní školy. 

Sázení nového vánočního stromu v parku.

Návštěva ZOO v Olomouci.
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DS Sluníčko a ZŠ Voděrady připravili dne 19.  června pro všechny děti krásné dopoledne plné 
písniček, soutěží, her a tanečků. Do parku za námi přijelo Netradičně tradiční divadlo „NE-
TRATRDLO“ a společně jsme přivítali léto. Dva veselí klaunové s paní učitelkou ze Sluníčka 
slavnostně pasovali dva předškoláky na budoucí prvňáčky. Rozzářená očka dětí napověděla, 
že se slavnost všem moc líbila.                                                      

Irena Kuncová                                                                                                                                         

V rámci projektu „Poznej své okolí“ jsme se  vypravili 21. června do nedalekých Lysic. Děti 
si prohlédly zámek. V zámecké restauraci obdivovaly vystavený zlatý kočár, ve kterém se 
jistě vozila princezna. Prošli jsme si  také naučnou stezku v zámecké oboře. Výlet jsme 
zakončili posezením na sladké zmrzlině. Pro všechny děti to byl krásně prožitý 1. letní den.  
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Ve druhém pololetí roku 2017 proběhlo v obřadní síni kulturního domu dvoje vítání 
občánků. V neděli 23. dubna  jsme do naší obce přivítali Petra Ryšánka a Pavla Švece. 
V pátek 16. června byla přivítána Nela Tichá. K narození miminka rodičům blahopřejeme. 
Paní Andrea Tatíčková se v místním rozhlase rozloučila s paní Jarmilou Zábojovou. 

Sbor pro občanské záležitosti

Lenka Plevačová

Petr Ryšánek     Pavel Švec                                                     

Nela Tichá                                                  
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Divadelní spolek Divvooch 
Od ledna do března roku 2017  Divvooch vycestoval s hrou Charleyova teta na Oboru, do 
Petrova, Drnovic, Rozseče, Křetína a Zbraslavce. Všechna vystoupení byla hodnocena kladně, 
diváci se od srdce smáli a těší se na další divadelní představení. Děkujeme všem za materiální, 
finanční i jinou podporu. Divadelní spolek má v současné chvíli divadelní prázdniny, činnost 
začíná v měsíci září 2017. 

Dětský karneval
V sobotu 4. března  se od 15 hodin v sále kulturního domu konal dětský karneval, který byl 
hojně navštíven nejen dětmi, ale i dospělými. Na sále téměř tři hodiny skotačilo několik de-
sítek masek,  různá zvířátka, princezny, čarodějnice, vojáci, pohádkové bytosti a další. Soutě-
že, tanečky ale i pohádka byla náplní letošního programu  karnevalu a pořadatelé se  velice 
dobře trefili  do vkusu dětí a dospělých, kteří si karneval jaksepatří užívali. „Rej roztodivných 
masek a veselá nálada, tomu říkám správný karneval pro kluky a holky,“ neskrývala nadšení 
z radovánek řada rodičů. Děti si přišly hlavně zatančit a zasoutěžit. O program se postarali 
členové kulturní komise a divadelní spolek Divvooch. Zpestřením karnevalu byl krátká, ale 
zajímavá moderní pohádka  „O perníkové chaloupce“ v podání místních divadelníků. Děti se 
s velkým obdivem vžily do pohádkového světa. V průběhu karnevalu vystoupily s krátkým 
tanečním programem  děvčata ze Základní školy Voděrady. Většina dětí odcházela domů s 
jednou nebo i s několika výhrami z tomboly, se kterou nám vydatně pomohli sponzoři. Účast 
byla opravdu velká, z čehož máme obrovskou radost. Hlavně nás těší to, že pro děti děláme 
dobrou věc. 

Kulturní komise



14

Den dětí
Na sobotu 3. června připravili členové kulturní komise pro děti bohatý program. Byla 
nachystána trasa s nejrůznějšími úkoly.  Začátek cesty byl na hřišti, poté se děti vydaly do 
lesa, kde na ně čekalo celkem 7 stanovišť s úkoly. Po vyznačené stezce s fáborky se opět 
vrátily na hřiště, kde bylo dalších 5 stanovišť. Po odevzdání kartičky se splněnými úkoly, 
dostaly zdarma párek, limonádu a dárkový balíček. Rekordní počet dětí na letošním 
dni překvapil i samotné pořadatele, soutěžilo totiž 77 dětí, a to za těch dvacet let 
nepamatujeme. Přišly děti nejen z Voděrad, ale i z okolních obcí. Je vidět, že dětský 
den je oblíbený. Skákací hrad, trampolínu, malování na obličej, projížďku na koních mají 
rády všechny děti. Na příští rok plánujeme udělat cestu pohádkovým lesem. Poděkování 
patří všem, kteří obětovali slunečnou sobotu, aby udělali radost dětem a připravili pro 
ně krásné zážitky.

Lenka Plevačová                                                                                                                                                  



Spolupráce s dětskou skupinou Sluníčko 
V květnu se nám podařilo navázat spolupráci s Dětskou 
skupinou Sluníčko. Děti nám na léto vyzdobily knihovní okno. 
 
Jižní Morava čte 
Knihovna Voděrady se v letošním roce zapojila do projektu 
„Jižní Morava čte.“ Projekt se snaží podporovat čtenářství 
v Jihomoravském kraji a obrací se zejména na děti a mládež.  
V rámci projektu probíhá literární a výtvarná soutěž na téma „Příběhy mého kraje“, do které 
bychom rádi zapojili děti z místní základní školy a dětské skupiny. Do projektu se však 
mohou zapojit všechny voděradské děti. Pro bližší informace sledujte webové stránky 
knihovny www.voderady.knihovna.cz nebo nástěnku na autobusové zastávce v centru 
obce.

Dary do knihovny
Rádi bychom poděkovali všem občanům za knižní dary, jmenovitě rodině Konečných, 
manželům Sihelníkovým a Lucii Kudláčkové. Velmi si Vašich darů vážíme.
Pokud chcete do knihovny nějaké knihy darovat, můžete je přinést v otevírací době, tj. 
v pátek od 17:00 – 19:00. Knihy by měly být v dobrém stavu. 

Březen - měsíc čtenářů 
I v letošním roce se knihovna zapojila do projektu „Březen měsíc čtenářů“. V rámci projektu se 
nám podařilo uskutečnit besedu s dětmi ze Základní školy Voděrady. Tentokrát se předčítalo 
z knihy „Staré pověsti české“ od Jany Eislerové. Na úvod se děti seznámily s pověstí o Libuši 
a Přemyslovi. Hned poté se rozeběhly po knihovně a hledaly šest lístečků, ze kterých 
vyplynulo jméno následující pověsti „O Bruncvíkovi“. Bruncvíkovým nejvěrnějším společ-
níkem byl velký a silný lev. Po přečtení pověsti si tedy děti svého českého lva v národních 
barvách vyrobily. 
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Knihovna

Šárka Konečná
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Pálení čarodějnic
Dne 30. dubna uspořádala Tělovýchovná jednota Voděrady tradiční pálení čarodějnice. 
Letos tuto akci zdobila hojná účast, především z řad rodin s dětmi. Jako každý rok 
i letos se zapalovala vatra s čarodějnicemi a opékaly se buřty. 

Tělovýchovná jednota

Správa areálu hřiště 
O správu a úklid areálu hřiště se stará pan Roman Souček a paní Ilona Součková. O travnatou 
plochu hřiště se již mnoho let stará pan Petr Topinka. Pro zájemce o pronájem areálu 
hřiště na soukromé akce lze telefonicky kontaktovat: 
Tomáš Opluštil tel: 736 236 591 
Roman Souček tel: 608 447 887 
Ilona Součková tel: 723 713 762
 
Cena pronájmu pro osobu s trvalým pobytem: 1500 Kč + energie / den 
Osoba bez trvalého pobytu ve Voděradech: 2500 Kč + energie / den
 
Turnaj v nohejbale 
V letošním roce je turnaj v nohejbale naplánován na července na svátek Cyrila a Metoděje. 
Tento rok budou týmy tříčlenné a akce se bude konat na hřišti Pod Lesem.



Malá pouť od 18. 8. do 20. 8. 2017 
Pouťový víkend začne v pátek odpoledne posezením na hřišti s reprodukovanou hudbou. 
V sobotu odpoledne bude pokračovat turnajem starých pánů, kterého se zúčastní 4 týmy. 
Na turnaj naváže večer taneční zábava se skupinou Emergency. V neděli se opět budete 
moci těšit na posezení s hudbou na hřišti.

Turnaj ve stolním tenise
Tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise by se měl letos konat v sobotu 16. prosince. Dopo-
ledne budou soutěžit neregistrování hráči a odpoledne pak na ně navážou hráči registrovaní.

Fotbal – jaro 
V jarní sezóně zaznamenal náš klub silnou posilu v podobě Lukáše Miksana, který k nám 
přišel z Boskovic, aby nám pomohl v boji o čelo tabulky. Přes dobrý průběh sezóny, kdy 
jsme se drželi na 2. místě, se nám nepodařily poslední zápasy a tým skončil nakonec na 4. 
místě z 10 týmů. Před námi skončily týmy Ráječka „C“, Skalice „B“ a Jedovnic „B“. Nejlepším 
střelcem týmu se stal se 7 zásahy Jaroslav Alexa.

Složení týmu: 
Marek Opletal (C), Tomáš Opluštil, Pavel Kudláček, Jaroslav Alexa, Lukáš Miksan, Radim Pavel, 
Pavel Bednář, Václav Huňka, Přemysl Boček, Michal Šebek, Štefan Adamec, Tomáš Dvořák, 
David Dvořák, Pavel Heiler, Aleš Komprda, Michal Bednář, Tomáš Měkota, Pavel Švec 
Trenér: Jan Fojt 
Výsledky jaro:
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Stolní tenis
Tuto sezónu hráli stolní tenisté ve dvou družstvech „A“ a „B“. Voděrady „A“ hrálo soutěž RP 
II, kde se umístilo na posledním 12. místě a Voděrady „B“ hráli soutěž RS II, kde obsadili 
4. místo z 15. týmů. 
Složení Voděrady „A“: Radim Švancara, Tomáš Opluštil, Lubomír Prokop, Petr Trčka, 
Miroslav Kircz 
Složení Voděrady „B“: Jan Novák, Michal Slezák, František Pavel, Veronika Švancarová, 
Lukáš Kotouček a Pavel Šmerda. 

 

 
 

 

Vavřinec „B“ 
Voděrady 
Lažánky 
Doubravice „B“ 
Jedovnice „B“ 
Lipůvka „B“ 
Voděrady 
Rájec Jestřebí „B“ 
Voděrady 

Voděrady 
Skalice „B“
Voděrady
Voděrady 
Voděrady 
Voděrady 
Vísky „B“ 
Voděrady 
Ráječko

2:1 
2:0 
0:1 
2:2 
3:3 
0:1 
6:0 
2:1 
4:2
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Jumping
Letošní jumpingová sezóna proběhla od loňského záři do konce května. Chodilo se 
cvičit každý čtvrtek od 18 do 19h. Trénovala Pavla Nováková a Lucie Vašková. Pro 
zajištění obsazení všech trampolín slouží facebooková skupina „Jumping Voděrady“, 
kde se zájemkyně hlásí na jednotlivá cvičení.

Tenis a nohejbal
Tenisová sezóna na kurtu vedle KD je již v plném proudu. Zahrát si může přijít každý, 
stačí se zapsat do rozpisu, který se nachází u kurtu. Prodej permanentek lze zrealizovat 
přes správce tenisového kurtu Jana Nováka. Tenis lze hrát od 8 do 22 hodin. Ve večerních 
hodinách je zde možnost umělého osvětlení. Tento rok se navíc dá hrát na hřišti i nohejbal. 
Pro zájemce je zde trvale přidělána síť.  

Pavel Kudláček
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Hasičský ples
Jako každý rok, i letos byl naší první akcí hasičský ples konaný dne 18. února. Již tradičně 
se zúčastnilo mnoho lidí a opět jsme se snažili tento večer okořenit každoročním, i když 
tentokráte poněkud odvážným vystoupením. Dovolím si říci, že ples je naší nejúspěšnější 
akcí a ani letos tomu nebylo jinak. 

Sbor dobrovolných hasičů



Masopustní průvod
Další, doufám tradiční akcí, byl masopustní průvod uskutečněný 25. února. Letos jsme se 
nesešli v tak hojném počtu jako loni, i tak se nám podařilo obejít celou vesnici. Vybrali jsme 
12 000 Kč. Z toho na dětský den bylo věnováno 6 000 Kč. Tři tisíce dostala dětská skupina 
a 3 000 byly věnovány základní škole.
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Kácení máje
Jak je ve Voděradech tradicí, sbor dobrovolných hasičů i letos pořádal kácení máje. 
Termín vyšel na sobotu 27. května a počasí nám přálo. I díky tomu zavítala do parku 
spousta spoluobčanů, kteří poseděli až do večerních hodin. Pro děti byly připraveny 
atrakce ve formě hradu a trampolíny a oblíbené stříkání z proudnice. I letos se podařilo 
máj úspěšně skácet a „doručit“ ji výherci. Rád bych tímto poděkoval všem, kteří se akce 
zúčastnili a podpořili tak aktivní dění v obci.
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Brigádnická činnost
Sbor dobrovolných hasičů ale nepořádá jen kulturní akce. Je také nápomocen obci 
v různých záležitostech. Letos v březnu jsme na žádost starosty obce pokáceli nemocný 
ořech před Bednářovými a stromy kolem památníku padlých. Druhou letošní brigádou 
pro obec byl sběr odpadků kolem silnice R43 v úseku od křižovatky na Boskovice po 
kruhový objezd u Černé Hory. Prozatím poslední brigádou pro obec byl úklid vozovky 
vedoucí ke hřišti od naplaveného kamení.
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Soutěž
Dne 17. června  2017 se náš sbor zúčastnil okrskové soutěže v požárním útoku na Oboře. 
Z celkového počtu šesti sborů okrsku se zúčastnily pouze 4. Naše družstvo se časem 32:03 
z druhého pokusu umístilo na konečném druhém místě za SDH Jabloňany. Porazili jsme 
týmy SDH Skalice nad Svitavou a SDH Obora.

Hasičská zbrojnice
Střecha a strop hasičské zbrojnice je ve špatném stavu, proto obec podala žádost o dotaci
na jejich opravu.
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Pavel Švec



Cvičný zásah SDH Voděrady
V neděli 25. června v 17:03 pípla všem voděradským hasičům SMS, ve které stálo: „Požár 
dopravního prostředku na Kopaninách.“ Během tří minut byli všichni hasiči u hasičské 
zbrojnice a připravovali se na zásah. Hasit požár vyrazili: velitel hasičů Petr Ryšánek, Pavel 
Švec, Zdeněk Španěl, Pavel Řezníček, Michal Dufek, Roman Švancara a Liam Waterman. 
Po cestě k požáru musela posádka vyřešit ještě jednu překážku  – spadený strom přes 
cestu. Do deseti minut ale byli na místě a hořící vrak uhasili. Naši hasiči si tak v praxi mohli 
vyzkoušet, zda by reálný zásah zvládli.
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Šárka Konečná



V obci Voděrady má své sídlo společnost FORMIRA, s.r.o., která byla založená v roce 1996.   
Jednatelem společnosti je ing. Milan Skoupý. V současné době zaměstnává okolo 10 
pracovníků. Firma pro své zákazníky dělá vše od návrhu plastového dílu až po jeho 
dodání. Konstrukce a nástrojárna zajišťují návrh plastového dílu, konstrukci formy 
a výrobu formy. V lisovně se pomocí formy a vstřikovacího lisu vyrobí plastové díly. Firma 
dodává na zakázku drobné plastové díly, díly ke sprchovým koutům, k osvětlení, pro 
elektrotechniku, různá těsnění, krabičky, kolíky k netkaným textiliím, kolíky ke kotvení 
celta plachet, otvírače PET lahví, korálky apod. Celkem 500 různých dílů v nejrůznějších 
barevných odstínech. 

Na počátku byla myšlenka dvou kluků, Milana Skoupého (25) a  Miroslava Trubáka (50), 
které svedl dohromady osud. Mottem činnosti bylo nakreslit díl z plastu dle požadavků 
zákazníka, zkonstruovat formu na vstřikování, instalovat na vstřikovací stroj a na lisu 
vyrobit díl. K tomu bylo nutno zřídit pracoviště. Následovalo mnohaměsíční hledání 
provozovny. Čirou náhodou jsme objevili ve Voděradech budovu MKZ Rájec. Byla to 
volba osudová. Pro nás přímo nachystaná. Tuto budovu jsme s přilehlými pozemky 
odkoupili. V tomto krásném prostředí jsme realizováním prvotní myšlenky začali psát 
dějiny firmy FORMIRA. Po krátké době se ukázalo, že dva kluci nestačí, proto jsme 
každým rokem přibrali jednoho pracovníka a koupili jeden vstřikovací lis. Po čase 
nastala nutnost vyrábět si formy na vstřikování, a tak jsme postupně zřídili a vybavili 
nástrojárnu. O tom, že umíme, se začali dovídat odborníci z oblasti plastů a zákazníci se 
jen hrnuli. Následovala přístavba a koupě nových lisů a zaměstnávání dalších pracovníků. 
V současné době máme okolo 60 zákazníků po celé naší republice a asi 500 vyrobených 
kvalitních forem. Výsledkem snažení dvou kluků (dnes už 46 a 71) je dobře fungující firma 
v překrásném prostředí obce Voděrady.
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 FORMIRA, s.r.o

Miroslav Trubák



V tomto zpravodaji si všimneme kříže, který stojí u cesty za Vaňkovými. Původně byl 
umístěn asi o 200 metrů dál u bývalé cesty do Sebranic. Vypráví se, že se tu převrátil vůz 
s obilím a byl usmrcen muž ze statku Růžičkových z Voděrad. Proto nechali na tomto místě 
Jan a Josefa Růžičkovi postavit kříž. Manželé Růžičkovi žili ve Voděradech v domě č. 41 
naproti škole. Po nich pak v domě bydlela rodina Stejskalova a Odehnalova.
Před pár lety  někdo kříž  úmyslně poškodil. Opravu provedl pan Vaněk. Dříve se o kříž 
starala paní Tatíčková, nyní má obec v plánu jeho renovaci.
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Kříže v okolí Voděrad

Ludmila Řehůřková

 Nástrojárna Lisovna
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Provozní informace

Hlášení místního rozhlasu
Pravidelné hlášení probíhá v pondělí a středu  kolem 18 hodiny.

Ekodvůr
Provozní doba: sobota 9 -11 hod 
Lze ukládat kov, zahradní odpad, suť (malé množství), velkoobjemový odpad.

Poplatky
Popelnice:  ročně 450 Kč platí osoby s trvalým pobytem
Psi: ročně 70 Kč za jednoho, za každého dalšího 100 Kč
Úhrada těchto poplatků musí být provedena do 31. března.
Vodné v roce 2017 činí 38 Kč/m³ včetně DPH.

Pálení

Úřední hodiny 

 

7 - 11 17 - 19Pondělí
13 - 15Úterý 7 - 11
17 - 19Středa 7 - 11
13 - 15Čtvrtek 7 - 11
13 - 15Pátek 7 - 11

Starosta a místostarostka  
jsou přítomni  

v pondělí a ve středu
 v odpoledních hodinách

březen - srpen pondělí - sobota 10 - 18
září - listopad pondělí - sobota 17 - 21
prosinec - únor pondělí - sobota 10 - 18

Vyhláška obce Voděrady č.5/2008 stanovuje,
že spalování suchých rostlinných materiálů v obci je možné v období:

Suché rostlinné materiály nelze spalovat v neděli a státem uznané svátky.

osoby s trvalým pobytem ostatní
léto létozima zima
500 Kč 1000 Kč1000 Kč 1500 Kč

Pronájem kulturního domu

Kontakt 
Obec Voděrady, Voděrady 160, 679 01 Skalice nad Svitavou
 
e-mail: obec@voderady.cz
tel.: +420 516 472 428
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Kalendář akcí  7/2017- 12/2017

Motosraz
Letní sousedské posezení na hřišti Pod Lesem
Hlavní pouť
Malá pouť
Přátelské posezení občanů s divadelním představením
Vánoční jarmark
Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská nadílka
Divadelní představení pro veřejnost
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
Setkání u vánočního stromu 

Obecní úřad Voděrady zve 
v sobotu 29. července v 15 hod na hřiště Pod Lesem na

LETNÍ  SOUSEDSKÉ
POSEZENÍ 

Očerstvení zajištěno. Hudba - Jaromír Drábek.

Voděradské listy vydává Obecní úřad Voděrady, Voděrady 160. Listy jsou bezplatně doručovány. Listy jsou 
bezplatně doručovány do jednotlivých domácností ve Voděradech. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autoři. 
Podepsané příspěvky lze předat na obecní úřad osobně nebo poslat na adresu obec@voderady.cz. Tisk, sazba, 
grafická úprava  KOUDELKA DESIGN s.r.o. Nádražní 2132, Boskovice.

21. - 23. července
29. července

13. srpna
20. srpna

18. listopad
2. prosince
3. prosince
9. prosince

prosinec
24. prosince


