VODĚRADSKÉ
LISTY 7-12/2017
 Slovo starosty
Vážení občané,
jménem obecního zastupitelstva Vám přeji do nového roku 2018 hodně zdraví,
spokojenosti, mnoho osobních i pracovních úspěchů. Ať se vše daří, ať je to pro Vás rok
plný lásky, štěstí a pohody.
Děkuji všem, kteří se zapojili v roce 2017 do veřejného života v naší obci a podíleli se
jakýmkoliv způsobem na brigádnických, sportovních či kulturních akcích.
Lubomír Lepka

 Obecní úřad
Akce v roce 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vybavení vodojemu elektronickým zařízením, které signalizuje poruchy na vodovodu
a zabezpečuje plynulou dodávku vody do obce.
Vybudování nového přivaděče vody v úseku od silnice pod vodojemem ke kravínu.
Zpracovávání nového územního plánu, který je postupně doplňován o připomínky.
Renovace okolí pomníku na návsi.
Výměna vnitřních vstupních dveří v kulturním domě.
Vytvoření projektu na opravu hasičské zbrojnice.
Doplnění výbavy zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Pořízení nových lavic a počítačů pro základní školu.
Instalace osvětlení chodníku u tenisového kurtu.

Plánované akce na rok 2018
•
•
•
•
•
•
•
•

Dokončení nového přivaděče vody v úseku od kravína ke kulturnímu domu.
Instalace tlakového čerpadla, které bude udržovat stejný tlak ve vodovodu po celé obci.
Vybudování nového vodovodního řadu od domu č. p. 70 (Barvovi) ke hřišti.
Rekonstrukce stropu a střechy hasičské zbrojnice.
Oprava střechy na zvoničce.
Renovace kříže, který stojí u cesty za Vaňkovými.
Rekonstrukce jídelny v základní škole.
Úprava prostranství u kulturního domu a vysazení lípy svobody u příležitosti stého
výročí vzniku naší republiky.

Zasedání zastupitelstva
V druhém pololetí roku 2017 se zastupitelé sešli třikrát (v srpnu, říjnu a prosinci). Na
zasedáních bylo schváleno:
• Rozpočet na opravu přivaděče vody v úseku od silnice pod vodojemem směrem k obci
v délce 600 m.
• Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na realizaci projektu Územní plán
Voděrady.
• Podání žádosti na Městský úřad Boskovice o povolení k vypouštění odpadních vod.
• Rozpočet ZŠ Voděrady na rok 2018.
• Střednědobý výhled ZŠ Voděrady na roky 2019 a 2020.
• Prodej pozemku na Krhově v celkové výměře 289 m2.
Lubomír Lepka
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Renovace okolí pomníku
Sbor dobrovolných hasičů nejprve v blízkosti
pomníku vykácel přestárlé túje a starý ořech.
Následně firma ArboDesign upravila terén,
vybudovala mlatovou cestu, vysadila lípu a
okrasné květiny a také zasela trávu. Osvětlení
pomníku zajistil Zdeněk Španěl starší s
přispěním Ladislava Knébla.
Pomník byl postaven v roce 1969 na památku
padlým v 1. světové válce. Z Voděrad bylo do
války povoláno celkem 115 mužů ve věku 21 až 42 let. Z války se domů nevrátilo 24 vojáků.
Dále pomník připomíná památku rumunského letce, který byl sestřelen ustupující německou
armádou v květnu 1945 na katastrálním území Voděrad u státní silnice. Obec nechala
rumunského letce pochovat na drnovickém hřbitově.
Při odhalování pomníku v roce 1969 vystoupil starosta obce Antonín Konečný. O zlu války
a jejích následcích promluvil účastník 1. světové války 94-letý učitel ve výslužbě Jan Kučka.
Kulturní program připravil ředitel školy Miroslav Chloupek s kolegyní Ludmilou
Řehůřkovou. Na závěr slavnosti zahrála hudba OB Voděrady státní hymnu.
Ludmila Řehůřková

Letní sousedské posezení
V sobotu 29. 7. 2017 se v 15 hodin sešli na hřišti občané k
dalšímu letnímu posezení. Počasí přálo, a tak přišlo více občanů
než předcházející rok. Občerstvení bylo zajištěno, občané si
mohli pochutnat na cigáře či klobáse z udírny. Vzhledem
k teplému počasí, byl však největší zájem o nápoje, a to o pivo
nebo nealkoholickou malinovku. O zábavu se postaral
oblíbený pan Drábek a jeho klávesy.
Zdenka Watermanová
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané
ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

420

260

61,90

260

258

ANO 2011
ČSSD
KSČM
ODS
KDUČSL
SPD
Česká pirátská strana
TOP 09
Strana svobodných občanů
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Strana Práv Občanů
Dělnic.str.sociální spravedl.
Strana zelených
Dobrá volba 2016
Referendum o Evropské unii
Občanská demokratická aliance
ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU
Národ Sobě
SPORTOVCI
REALISTÉ
Česká strana národně sociální
SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
Blok proti islam.-Obran.domova
Radostné Česko
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Řád národa - Vlastenecká unie

%
platných
hlasů
99,23

79
35
31
25
22
19
13
9
8
7
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Zdroj: www.volby.cz
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Přátelské posezení voděradských občanů
V sobotu 18. listopadu uspořádal Obecní úřad Voděrady tradiční posezení starších
voděradských občanů. Na začátek všechny přivítal starosta obce Lubomír Lepka. Shrnul
občanům, jaké investiční akce obec v letošním roce financovala, a pozval všechny přítomné
na několik událostí, které voděradské občany ještě čekaly do konce roku 2017. Pak už
převzali žezlo ochotníci se svojí pohádkou
„Jak princezna k pošťákovi přišla“. Jak
slibovali ochotníci v pozvánce, skutečně to
byla pohádková komedie určená dětem od 8
do 88 let, která oplývala laskavým humorem,
vtipnými dialogy a bohatou a šťavnatou
češtinou. Nabitý sál kulturního domu se smál
od začátku až do konce. Výborné výkony
našich ochotníků byly na závěr odměněny
bouřlivým
potleskem.
Po
skončení
představení se o večerní zábavu postarala hudební skupina J. Band.
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Vánoční jarmark
V sobotu 2. prosince 2017 uspořádal Obecní úřad Voděrady ve spolupráci se Sborem pro
občanské záležitosti tradiční Vánoční jarmark. Na úvod všechny přivítala místostarostka
obce Zdenka Watermanová. O kulturní program se pak postaraly sestry Švancarovy. Štafetu
převzala Dětská skupina Sluníčko spolu s dětmi ze Základní školy Voděrady, které si pro
přítomné připravily pásmo koled a navodily tak tu pravou vánoční atmosféru. Na stáncích
mohli voděradští občané zakoupit látkové ručně šité vánoční ozdoby, ručně šité kabelky,
výrobky z medu, kremrole, pletené čepice či šály, výrobky z pedigu, adventní věnce a
mnohé další. Pořadatelům děkujeme za příjemně strávené odpoledne.
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Štědrodenní polévka
Na Štědrý den se voděradští občané sešli na návsi u příležitosti svátečního setkání u
vánočního stromu. Starosta obce Lubomír Lepka přivítal všechny příchozí a u mikrofonu
jej pak vystřídal Matyáš a Markéta Horákovi, kteří přednesli krátké básničky. Program
doplnily Martina Španělová a Denisa Doskočilová. Pak už se podávala zelná a čočková
polévka a punč. S sebou domů si mohli všichni odnést betlémské světlo. Výtěžek z akce
bude použit na doplnění voděradského betléma, který byl v průběhu akce vystaven pod
vánočním stromem.
Šárka Konečná
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 Základní škola
Ze života Základní školy
Voděrady
V pondělí 4. září 2017 byl slavnostně
zahájen nový školní rok 2017/2018. Do
první třídy nastoupili 3 noví žáci – Timea
Lukačovská,Veronika Kubínová a Patrik
Cvrkal. Celkem tedy ZŠ navštěvuje 10
žáků. Výhodou malého počtu dětí je
možnost individuálního přístupu k dětem,
který jim můžeme nabídnout. V letošním
školním roce nemáme 4. ročník.
První školní týden jsme uspořádali CVIČENÍ V PŘÍRODĚ. V lese byly pro děti
nachystány úkoly, které plnily. Musely najít pírko od ptáčka, poznávat různé druhy šišek,
hub a hlavně pojmenovávat lesní stromy, byliny i plody. Děti se tak seznámily s živou a
neživou přírodou, která nás obklopuje. Další Cvičení v přírodě je naplánováno na jaro, kdy
si děti budou všímat probouzející se přírody.
Tradiční akcí, na kterou se všechny děti moc těší, je LOUČENÍ S LETNÍM ČASEM. Děti
ze ZŠ a DS Sluníčko se na tuto akci připravovaly již v týdnu – dlabáním dýní, výrobou
strašidel z gázy, přípravou halloweenského občerstvení a mnoha dalších podzimních
dekorací. V pátek 22. října se konala v prostorách DS tvořivá dílnička a v 18 hod potom
následoval průvod s lampiony. Všem zúčastněným bychom rádi poděkovali a doufáme, že
v příštím roce se opět sejdeme v tak hojném počtu jako v roce letošním.
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Abychom se i kulturně obohatili, navštěvujeme nejrůznější divadelní představení. Jedním z
nich bylo divadlo v Blansku, které jsme navštívili s dětmi DS Sluníčko. Tentokrát jsme si
přiblížili život BROUKA PYTLÍKA, seznámili jsme se s jeho kamarády a obdivovali jsme
krásné divadelní kostýmy.

Školní družina při základní škole
V odpoledních hodinách žáci ZŠ navštěvují školní družinu. S dětmi vyrábíme nejrůznější
výrobky na Halloween, vánoční jarmark, pečeme perníčky i štrúdl. Každou středu máme
sportovní kroužek, kdy hrajeme v místním kulturním domě vybíjenou, florbal nebo fotbal.
Když nám to počasí dovolí, rádi podnikáme vycházky po Voděradech nebo v blízkém okolí.
Ve školní družině se dětem naskytuje možnost se lépe navzájem poznat a navázat spolu
pozitivní sociální vztahy.

Vánoční atmosféra na ZŠ
V pátek 15. prosince jsme se s dětmi vydali na výlet do vánočního Brna. Prohlédli jsme si
vánočně vyzdobenou moravskou metropoli a neopomněli jsme ani navštívit tradiční Zelný
trh. Plní krásných zážitků a unavení z dlouhého výletu jsme se pak vrátili vlakem domů.
Abychom si předvánoční atmosféru užili, uspořádali jsme pro děti vánoční dílničku a
besídku s předáváním dárečků. Zazpívali jsme si krásné české koledy, ukázali jsme si
vánoční tradice a na závěr přišel do naší školy Ježíšek s dárečky.
Daniela Zábojová
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 Dětská skupina
Indiánské léto
Letní provoz miniškolky se nesl v indiánském duchu.
Povídali jsme si o Divokém západu, vyráběli si
indiánské náhrdelníky, společně si postavili ve školce
„tee-pee“ a namalovali jsme si indiánská trička. Po
domluvě s šerifem Jerrym jsme jeli na výlet do
Westernového městečka v Boskovicích. Šerif nám
propůjčil soukromého průvodce indiána „Malé Pivo“.
Ten nás provedl celým „Divokým západem“. Ukázal
nám, jak žijí indiáni a nechal nás vyzkoušet jejich
činnosti. Děti ze Sluníčka byly nadšené a šerifovi i
indiánovi Malé Pivo slíbily, že příští rok za nimi
přijedou zase.

V rámci prozkoumávání cizích teritorií jsme s malými indiány pronikli i do drnovického
lesoparku. Autobusem jsme přijeli do Lysic a sešli jsme na lesní dětské hřiště. Zde jsme si
hráli na indiány a zdolávali různé „aktrakce“ – pro nás nesnadné překážky a úkoly. Mezi
jednotlivým plněním úkolů jsme se občerstvili, abychom měli hodně sil. Všem indiánům se
tu líbilo, ani jednomu se nechtělo zpět do vlastního teritoria. Na zpáteční cestě jsme se
občerstvili v Drnovicích Na Molech.

Divadelní představení
„Ať jsi holka nebo kluk, pobaví tě Kuk a Cuk“… Tak s takto
veselým popěvkem začalo u nás 3. října hudební
vystoupení dvou klaunů. „Dospěláka“ Kuka a loutky
pejska Cuka. Děti se při písničkách dozvěděly, že Kuk umí
hrát na spoustu nástrojů – klarinet, saxofon, trumpetu nebo
i ovčí zvonek či plechový trychtýř. Také vymyslely příběh
pejska Cuka, jak putoval světem. Zasoutěžili jsme si v
pěvecké soutěži. U veselých písniček jsme si zatancovali.
Velice nás těší, že na každé představení přijmou pozvání i
ostatní maminky z vesnice s malými dětmi. Společně si pak
užíváme krásné chvilky seznamování s novými kamarády.
Tak zase příště! Ať jsi holka nebo kluk, přijď si za námi
pohrát do Sluníčka…
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Návštěva doktorky Plyšákové
Na konci října nás navštívila paní doktorka Lucie Barošová z boskovické nemocnice.
Povídáním nám osvětlila, čím nás vyšetřuje doktor, když za ním přijdeme na kontrolu nebo
s nemocí. Paní doktorka nám ukázala různé medicínské nástroje, kterými jsme např.
poslouchali vlastní srdíčko. Baterkou jsme se dívali do našich krčků a seznámili jsme se
také s náplastmi a obvazy. Každé děťátko si doneslo vlastního plyšáčka, kterého si samo
vyšetřilo a obvázalo mu bolístky. Návštěva „Doktorky Plyšákové“ byla velice zajímavá a
přínosná. Děti díky povídání paní MUDr. Barošové poznaly, že už se nemusí bát návštěvy
u lékařů.

Návštěva knihovny
Ve Sluníčku vždy před spaním čtou paní učitelky dětem různé pohádkové příběhy. A tak
jsme s radostí uvítali pozvání do místní knihovny, kde pro nás měla připravený program
Šárka Konečná. Nejprve nám pověděla, co se vlastně v takové knihovně dělá. Mohli jsme
si prohlédnout různé knihy, které si tu můžeme půjčit. Poté nás zábavnou formou seznámila,
jak vlastně vznikl název naší obce Voděrady. Společně jsme si namalovali rytíře na koni.
Dozvěděli jsme se tu také o projektu „Jižní Morava čte“.
V knihovně jsme si půjčili knihu Zdeňka Peši a po přečtení mnoha příběhů odehrávajících
se v našem okolí, si děti vybraly příběh „O Hejkalovi a Kejchalovi“, kteří se prohání v
sebranských lesích. Při našich procházkách do lesa jsme se často dívali do korun stromů,
zda je někde nezahlédneme. Každé z dětí si zkusilo Hejkala či Kejchala namalovat různými
technikami. Naše obrazy jsme potom donesli do knihovny a paní knihovnice je zaslaly do
krajské soutěže. Jaké pak to bylo pro nás překvapení, že v tomto krajském kole vyhrál Petřík
Šeďa.

Projektu „Jižní Morava čte“ se účastnili i školáci, kteří napsali a namalovali pověst o vzniku
naší vesnice. I jejich práci vyhodnotila krajská komise vysokým hodnocením. Máme to ale
šikovné děti u nás!
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Výchovný koncert
Společně s žáky ZŠ Voděrady jsme se na konci listopadu zúčastnili výchovného koncertu v
základní škole Sebranice. Téma bylo zábavné – vyslechnout si melodie z večerníčků a
pohádek za doprovodu známých a neznámých hudebních nástrojů. Společně jsme pak hádali
jejich názvy. Děti se celého programu aktivně účastnily a nenásilnou formou se zapojily do
zpěvu i tance.

Pečeme a vaříme v miniškolce
V rámci týdne „Ovoce a zeleniny“ jsme se učili rozeznávat různé druhy zdravých a
nezdravých potravin. Vyzkoušeli jsme si uvařit jablečný kompot. Zapojováním dětí do
manuálních činností je podporována touha tvořit něco nového a nenásilnou formou je
rozvíjeno získávání správných pracovních návyků. Na svátek Svatého Martina jsme si
upekli svatomartinské rohlíčky. S malou pomocí učitelek je děti zamotaly a daly péct do
nové trouby. Upečené rohlíčky jsme si obalili v cukru. Také jsme zvládli vyrobit papírové
košíčky. A každý si pekařské dílo odnesl domů jako dárek pro rodiče.
Pustili jsme se také do pečení vánočního cukroví. Nejprve jsme pekli perníčky. Vykrajování,
ale také ochutnávání děti velice bavilo. Zvládli jsme také vytvořit sněhové koule – kokosové
„Rafaello“. Děti si tvořením kuliček procvičily jemnou motoriku. Na vánoční besídce 20.
prosince mohli ochutnat rodiče i prarodiče, zkrátka všichni, kteří se na nás přišli podívat, s
láskou připravené cukroví.

Relaxační předvánoční podvečer
Sedmého prosince jsme uspořádali ve spolupráci s Oblastní charitou Blansko „Relaxační
podvečer“. Paní Hatlová nám představila vitamínové produkty na podporu zdraví v těchto
sychravých dnech. Měli jsme možnost některé z nich ochutnat. Také jsme se dozvěděli něco
o zdraví a podpůrných prostředcích pro domácnost. Během diskuze jsme ochutnávali
několik druhů čajů a vánočního cukroví, které nám navodily tu pravou vánoční náladu a
atmosféru. Pro rodiče bylo zajištěno hlídání dětí. Teta Pavla z Blanska a paní učitelka
Markétka si vzaly děti do třídy v 1. patře školy, aby všichni mohli nerušeně poslouchat a
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relaxovat. Ve třídě školáků se děti dozvěděly o životě mravenců, určovaly, kde která
zvířátka bydlí, hrály pohádku „O veliké řepě“ a „Boudo budko“. Prostě se náramně bavily!
Myslíme, že všem se podvečer líbil, odpočinuli si, na chvíli se zastavili v tom předvánočním
shonu. Po novém roce se opět sejdeme na bylinkovém podvečeru. Hlavní slovo bude mít
paní Leinweberová, která se zaměřuje na působení bylinek a homeopatik.

Vánoční besídka a pouštění balónků s přáním k Ježíškovi
Ve středu 20. prosince jsme si společně s ostatními dětmi z Voděrad pustili v parku na návsi
balonky s přáním k Ježíškovi. Poté už přivítala slavnostně vyzdobená třída Sluníček hosty,
kteří se přišli podívat na besídku. Děti měly připraveno pásmo koled, básniček a tanečků.
Jejich vystoupení potěšilo všechny přítomné. V závěru čekalo na děti velké překvapení,
neboť na zpáteční cestě do nebe se u nás ještě na chviličku zastavil Mikuláš s andělem, kteří
přinesli dětem malé dárky. Všichni jsme si užili krásnou atmosféru dětské radosti.
Mgr. Radka Horáková a Irena Kuncová
Dětská skupina Voděrady
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 Sbor pro občanské záležitosti
Ve druhém pololetí roku 2017 rovněž proběhlo vítání občánků a to v neděli 15. října 2017
v obřadní síni kulturního domu. Vítáni byli Jan Fiedor, Veronika Slavíčková a Tomáš
Lidický.
K narození miminka rodičům blahopřejeme!
Lenka Plevačová

Jan Fiedor

Veronika Slavíčková

Tomáš Lidický
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Kulturní komise

Divadelní spolek Divvooch
Jako již každou sezonu, tak i letošní, se ochotníci
sešli první pátek v září roku 2017 v kulturním
domě Voděrady, aby se seznámili se scénářem
letošní pohádky s názvem Jak princezna k
pošťákovi přišla. I když se jednalo o pohádku,
scény a efekty byly náročné a stěžejní, proto bylo
potřeba, aby všichni přiložili ruce k dílu a
pomáhali při výrobě rekvizit a divadelních scén.
Generální zkouška proběhla 11. listopadu 2017 a
byla hodnocena kladně. Teď už ochotníky čeká
odezva od diváků v okolních obcích. Všichni doufají, že práce, energie a čas, které do této
pohádky vložili, bude jako vždy korunována úspěchem a bude odměněna poděkováním ve
formě potlesku.
Představené můžete shlédnout:
20. 1. 2018 v 16 hod
24. 2. 2018 v 17 hod
2. 3. 2018 v 19 hod
3. 3. 2018 v 17 hod
17. 3. 2018 v 17 hod
24. 3. 2018 v 17 hod

Obora
Rozseč
Drnovice
Drnovice
Křetín
Zbraslavec (derniéra)
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Rozsvícení vánočního stromu
Je prosinec a vrabec prosí, mějte lásku v duších… to jsou slova jedné z písniček, které
zazněly v neděli 3. prosince 2017 od 17 hod na návsi ve Voděradech při příležitosti
rozsvícení vánočního stromu. Po úvodním slovu starosty obce Lubomíra Lepky byl
zacinkáním zvonečku rozsvícen stříbrný smrk, který září v modré barvě. Doprovodného
programu se velmi dobře zhostily děti ze Základní školy Voděrady spolu s dětmi z Dětské
skupiny Sluníčko. Lidem byly v krátkém programu připomenuty české vánoční tradice a do
stmívající se oblohy se následně rozzářil barevný ohňostroj, který zajistil SDH Voděrady.
Poté už za dětmi dorazil očekávaný Mikuláš v doprovodu anděla a družiny čertů. Těm děti
zarecitovaly básničku a slíbily, že po celý příští rok budou hodné. Vůně vánočního punče,
grogu, čaje a tóny známých koled a písní příjemně ukončily první adventní neděli.
Poděkování patří všem, kteří přišli načerpat vánoční atmosféru, ale i těm, jež se na této akci
podíleli.
Lenka Plevačov
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 Knihovna
Jižní Morava čte
Knihovna Voděrady se v letošním roce poprvé zapojila do projektu Jižní Morava čte, jenž
je zaměřen na podporu čtenářství u dětí a mládeže v Jihomoravském kraji. V letošním roce
byla vyhlášena literární a výtvarná soutěž na téma „Příběhy mého kraje.“ Projekt je
financován Jihomoravským krajem. Knihovna Voděrady uspořádala v rámci projektu tři
akce. V měsících září a říjen mohli čtenáři zhlédnout výstavu regionální literatury.
Beseda s Dětskou skupinou Sluníčko
Druhou akcí spadající do projektu byla beseda s dětmi z DS Sluníčko. Knihovnice Šárka
Konečná přivítala děti ve čtvrtek 26. října 2017. Putovaly spolu po stopách voděradských
rytířů a snažily se zjistit, proč se naše vesnice jmenuje Voděrady. Cíle bylo dosaženo,
nezbývalo tedy, než si chrabré muže namalovat. Voděradští rytíři zůstali a krásně nám zdobí
knihovnu.
Slavnostní zakončení projektu
Vrcholem celého projektu byla literární a výtvarná
soutěž na téma Příběhy mého kraje. V neděli 19.
listopadu 2017 proběhlo v knihovně slavnostní
vyhlášení této části soutěže. Své literární a výtvarné
práce odevzdaly děti ze základní školy a děti z DS
Sluníčko.
Literární soutěž měla tři věkové kategorie. V naší
knihovně byla obsazena speciální literárně-výtvarná
kategorie: soutěž pro kolektivy 8–15 let. První místo
v této kategorii získali Vojtěch Palán, Vanessa
Staníčková a Aneta Koudelková za svoji práci „Jak
se z Ořechova staly Voděrady“. Práce byla zaslána
do krajského kola a bojovala o přední umístění v
krajské soutěži.
Jak se z Ořechova staly Voděrady
V Ořechově kdysi dávno bývala spousta vody. Avšak
po dlouhém období sucha všechna voda začala
vysychat, rostliny začaly slábnout. Občané Ořechova
neměli co pít. Ve studnách nebyla už žádná voda. Pro
vodu museli jezdit koňmi do nedalekých Boskovic.
Vedle hospody bydlela stařenka Suchánková a ta
ráda chodila na houby. Jednoho dne se stařenka
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Suchánková ztratila v lese. Bloudila lesem, až došla na kopec zvaný Filipová. Našla veliký
pramen vody, a protože měla velikou žízeň, tak se napila a zjistila, že voda je chutnější než
předtím. Stařenka Suchánková šla podél pramene až vybloudila z lesa. Ihned šla do vesnice
a vše pověděla ostatním občanům. Lidé byli nalezené vodě rádi, a proto se Ořechov
přejmenoval na Voděrady.
Vanessa Staníčková, Vojtěch Palán, Aneta Koudelková
Pro děti nejmladší (4–7 let) byla otevřena
soutěž výtvarná. V této kategorii se nám sešlo
celkem 15 prací od dětí z DS Sluníčko. Všechny
výtvarné práce byly namalovány na stejné téma
– Hejkal a byly inspirovány knihou Zdeňka Peši
Pověsti a pohádky od Svitavy od Svratky. Bylo
velice těžké rozhodnout, která práce je nejlepší.
Nakonec bylo rozhodnuto toto pořadí. Na
prvním místě se umístila práce Petra Šedě, a
postoupila tak do krajského kola. Na druhém místě se umístil Hejkal Matěje Kratochvíla.
Třetí místo obsadila Vanessa Vojancová, čtvrté místo patří Luboru Grznárovi a páté místo
bylo uděleno Vítězslavu Kubínovi.
Vyhlášení krajského kola
Literární a výtvarné práce vybrané v jednotlivých knihovnách měly možnost umístit se v
kole krajském. Vyhlášení krajského kola proběhlo v neděli 3. prosince v brněnském divadle
Polárka. První místo v krajské soutěži obsadila výtvarná práce Petříka Šedě.

Na závěr krátká statistika. Projektu Jižní Morava čte se zúčastnilo 5 237 dětí a 1 463
dospělých, celkem tedy 6 700 čtenářů. V rámci projektu bylo v Jihomoravském kraji
uspořádáno 233 akcí.

Nové nástěnky
Do knihovny byly v měsíci listopadu pořízeny nové nástěnky. Celkové náklady se vyšplhaly
na 4 735,94 Kč. Děkujeme Petrovi Štefankovi za pomoc při vyřizování objednávky a za
instalaci nástěnek.
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Statistika knihovny (údaje k 31. prosinci 2017)
Celkem máme v knihovně registrovaných 67 čtenářů, z toho 15 čtenářů je mladších 15-ti
let. Oproti loňskému roku přibylo 13 nových čtenářů, počet čtenářů z mladších věkových
skupin zůstal nezměněn. Knihovnu v letošním roce navštívilo 739 návštěvníků, kteří si
vypůjčili celkem 1 217 knih a 287 časopisů, celkem tedy 1 504 knihovních položek. Dospělí
čtenáři si vypůjčili 863 knih z oblasti beletrie a 47 knih naučných. Dětští čtenáři vybrali z
regálů 276 beletristických knih a 31 knih naučných.

Setkání čtoucích rodin
Obecní knihovna Voděrady pořádá ve
spolupráci s Knihovnou Boskovice setkání
čtoucích
rodin.
Akce
se
uskuteční
20. ledna 2018 od 15:00 v prostorách Dětské
skupiny Sluníčko. Srdečně zveme všechny
prarodiče, rodiče a děti na čtení z knihy
regionální autorky Lenky Dokoupilové Putování
skřítka Vítka a na tvořivou dílnu.

Knižní dary
Moc děkujeme Radce Horákové a zejména její tetě Haně Dvořáčkové, rozené Odehnalové,
za knihy, které věnovaly knihovně. Knižní fond se díky nim rozrostl o 35 knih.

Rozhovor s paní Medunovou – nejstarší voděradskou čtenářkou
V lednovém zpravodaji přinášíme rozhovor s voděradskou rodačkou paní Marií
Medunovou, nejstarší čtenářkou naší knihovny.
Pamatujete si, kdy jste přišla poprvé ve
Voděradech do knihovny?
Přesně už si to nepamatuji. Myslím, že jsem začala
chodit do knihovny, až když jsem byla vdaná. Tehdy
bylo půjčení knížky celkem drahé. Platili jsme
dvacet haléřů za každou půjčenou knížku, což bylo
dost peněz. Pak jsme vstoupili do JZD a poplatek
nám byl odpuštěn.
A myslíte, že by se mělo u nás v knihovně platit?
Ano, je potřeba kupovat nové knížky. Já si půjčuji dost knížek, přečtu jich tak pět za měsíc,
tak by mi to nevadilo.
Byla knihovna ve Voděradech vždy na stejném místě, nebo se stěhovala?
Knihovna se stěhovala. Pamatuji si, že byla v budově hned vedle školy, kde teď bydlí
Štaudovi. Byla menší, než je knihovna teď, a byla dost tmavá. Vedlo tam jen jedno malé
okno do dvora. To bylo zhruba ve 40. nebo 50. letech. Knihovníkem tam byl pan Špaček.
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Pak se knihovna přestěhovala ještě do školy a pak za hasičskou zbrojnici. Nejsem si ale
jistá, kdy to bylo.
A pan Špaček byl učitel?
Ne, pracoval jako cestář, vyžínal trávu podél cest a upravoval silnice.
A kdo nastoupil do knihovny po něm?
Pak už nastoupila paní Tesařová, ta tam pracovala dlouho. Na tu vzpomínám moc ráda, vždy
poradila a v knihovně jsme si popovídaly. Sešly jsme se tam i s jinými ženskými z dědiny,
dnes nás chodí už hodně málo. Asi koukají více na televizi.
Vidíte v knihovně a knihovnických službách nějaký vývoj?
Ano, dříve tam byla spousta starých knížek, byly v takových tmavých deskách nebo v
neprůhledných obalech. Dnes je knihovna přehlednější a je tam větší výběr spisovatelů.
Jaké knihy si půjčujete?
Vybírám zejména ženskou literaturu – z autorek třeba Javořickou nebo Pitnerovou, ale
vybírám i jiné. Koukám se i do výměnného fondu (pozn. knihy, které se vozí z Boskovic a
pravidelně se obměňují). Vybírám to, co mě zaujme. Teď mě zajímají příběhy z jiných
kultur, třeba z muslimského světa. Javořická mě ale baví pořád, mám od ní v knihovně
přečtené všechno. Píše příběhy ze života, které jsou hodně napínavé, nemůžu se od nich
odtrhnout. Současní mladí autoři už mě tak nebaví. No a když jsem byla mladší, četla jsem
často Káje Maříka. Když jsem neměla co číst, sáhla jsem po něm. Mám staré vydání, které
ani není ilustrované. Pro dnešní děti už to moc není – je tam vidět hodně náboženství, svaté
přijímání, křesťanské svátky.
Po kom jste zdědila lásku ke knihám?
Asi po babičce. Jak měla chvilku, v neděli odpoledne si udělala čas, sedla si a třeba celé
odpoledne četla. I přesto, že bylo hodně dobytka, tak si tu chvilku na to našla. Máti si
nepamatuji, ale babičku ano.
Vedla jste ke čtení i své děti?
Ano, dcery to po mně mají, dokonce si ode mě půjčují knížky. Vnoučatům jsem také četla,
třeba pohádky nebo různé říkanky, ty jsem pak říkala zpaměti, ale jak jsem tam něco
vyměnila, hned mě upozornili, že to tak není, že jsem to říkala jinak. Pravnukům už nečtu,
ti už o čtení nemají zájem. Sedí u počítače, u tabletů, mobilů a hrají si s tím. Nemají na čtení
ani čas. Akorát jeden pravnuk – Honzík se tomu trochu věnuje, ale ostatní ne.
Šárka Konečná
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 Tělovýchovná jednota
Uplynulé akce TJ Voděrady
Pouť ve Voděradech: 18. 8. – 20. 8. 2017
Jako každé léto i letos proběhla v areálu Pod
Lesem každoroční pouť s turnajem starých
pánů, večerní zábavou a kolotoči. Na turnaji
starých pánů se představili tradiční účastníci a
to Voděrady, Drnovice a Skalice. Letos je
doplnil tým z Jevíčka. Na večerní zábavě hrála
skupina Emergency z Olomučan. O pouťové
neděli pak bylo v areálu na hřišti připraveno
odpolední posezení pro rodiny s dětmi, které
přišly na kolotoče.
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Turnaj ve stolním tenise: 9. 12. 2017
Tradiční turnaj ve stolním tenise se letos konal dne 9. prosince. Stejně jako v předchozích
ročnících i letos byl turnaj rozdělen na dvě kategorie, a to registrovaní a neregistrovaní hráči.
Za neregistrované hráče vyhrál turnaj Pavel Šmerda z Lysic. Registrovanou kategorii vyhrál
Marek Vlach z Okrouhlé.

Aktivity TJ 2017
Fotbal – podzim:
Podzimní sezóna nedopadla pro náš klub příliš dobře. I přes příchod dvou nových hráčů
z Drnovic – Michala Párala a Romana Dvořáčka, jsme skončili na 7. příčce tabulky, a to
kvůli posledním zápasům před zimou, kdy se mužstvo následkem zranění muselo obejít bez
opor v útoku. Nicméně soutěž je velice vyrovnaná, a i přes umístění nízko v tabulce ztrácíme
na vedoucí tým ze Skalice „B“ jen 9 bodů.
Složení týmu: Aleš Komprda (C), Tomáš Opluštil, Pavel Kudláček, Jaroslav Alexa, Lukáš
Miksan, Radim Pavel, Pavel Bednář, Václav Huňka, Pavel Švec, Přemysl Boček, Michal
Páral, Roman Dvořáček, Michal Šebek, Štefan Adamec, Tomáš Dvořák, Pavel Heiler.
Trenér: Jan Fojt
Výsledky podzim:
Voděrady: Vavřinec „B“
Voděrady: Skalice „B“
Lažánky: Voděrady
Voděrady: Vísky „B“
Voděrady: Doubravice „B“
Svitávka: Voděrady
Vilémovice „B“: Voděrady
Letovice „B“: Voděrady
Voděrady: Velké Opatovice „B“

9:1
3:3
5:0
4:4
1:4
3:0
1:4
7:0
1:0

Stolní tenis:
Sezóna stolního tenisu je aktuálně v plném proudu. Voděrady stejně jako minulý rok
reprezentují 2 mužstva – Voděrady „A“ a Voděrady „B“. Voděrady „A“ momentálně hrají
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soutěž RPII a vyskytují se na 12. místě tabulky. Voděrady „B“ hrají soutěž RS I a aktuálně
jsou na 9. místě tabulky (údaje platné k 29. 12. 2017).
Složení jednotlivých mužstev:
Voděrady „A“ – Radim Švancara, Petr Trčka, Miroslav Kircz, Veronika Švancarová,
František Pavel, Lubomír Prokop
Voděrady „B“ – Jan Novák, Michal Slezák, Pavel Šmerda, Lukáš Kotouček, Markéta
Švancarová
Jumping:
Stejně jako minulý rok i letos se v KD cvičí jumping. Pro zájemce o cvičení slouží
facebooková skupina „Jumping Voděrady“. Cvičit se chodí každý čtvrtek od 18 hod.

Tenis:
Tenisová sezóna probíhá každoročně od jara do konce podzimu na tenisovém kurtu u KD.

Akce TJ na rok 2018
Tělovýchovná jednota Voděrady stejně jako roky předchozí uskuteční následující akce:
• 30. 4. 2018 – Pálení čarodějnic,
• Konec června – Turnaj v nohejbale,
• Srpen – Pouť na hřišti s turnajem starých pánů,
• Prosinec – Vánoční turnaj ve stolním tenise.
Kromě tradičních akcí je v plánu také turnaj v malé kopané, který pokud se bude pořádat,
je naplánován na červenec.
Pavel Kudláček
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 Kiliangang Motosraz
Ve dnech 21. až 23. července 2017 se v areálu Pod
Lesem konal již 5. ročník Motosrazu, který pořádá
drnovický Motoklub Kiliangang. Jako každý rok
byl pro návštěvníky připraven bohatý program.
Děti mohly navštívit skákací hrad, vylézt po
nafukovací plechovce či si nechat pomalovat
obličej. Jako tradičně byla připravena výstava
starých motorek. V sobotu 22. července proběhla
např. Trial show Pavla Baláše a také tombola a
dražba dresů našich sportovních hvězd, jejíž výtěžek byl určen na léčbu malé Elišky
z Blanska a Terezky z Brťova, které trpí dětskou mozkovou obrnou. Celková částka se
nakonec vyšplhala na 220 000 Kč. Nesmíme také zapomenout na hudební program, v rámci
kterého k nám dorazily špičky české hudební scény. Jako příklad můžeme uvést skupiny
Škwor, Turbo, Inekafe či Rybičky 48.
Věřím, že si všichni účastníci Motosraz užili. Pořadatelé zároveň zvou na již 6. ročník, který
se bude konat 20. až 22. července 2018 opět v areálu Pod lesem. Můžete se těšit na hudební
skupiny jako HARLEJ, UDG, KERN nebo SMOLA A HRUŠKY. Vstupenky jsou již
v prodeji. Bližší informace naleznete na www.kiliangang.cz.
Martina Konečná
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 Sbor dobrovolných hasičů
Kulturní a společenské akce
Čukotské vinobraní
Ve druhé polovině letošního roku jsme se rozhodli
uspořádat společenskou akci, kterou jsme, hlavně kvůli
nepřízni počasí, v posledních letech přestali pořádat. Šlo
o Čukotské vinobraní. V sobotu 7. října, tentokrát v
kulturním domě, jsme tedy společně se skupinou Akcent
netrpělivě čekali, zda naše úsilí o obnovení akce nevyjde
vniveč. Připravili jsme si pro účastníky i krojované
vystoupení v poněkud netradičním pojetí. Musíme však
říct, že účast předčila naše očekávání, a i podle ohlasů
zúčastněných se akce povedla. To nám nedává jinou
možnost, než příští rok opět vinobraní uspořádat.

Silvestr
Poslední den v roce patří ve Voděradech maškarnímu silvestru. Letos se pořadatelé, Sbor
dobrovolných hasičů Voděrady, rozhodli zadat na silvestra jednotné téma – horor. Po sále
kulturního domu tak chodili černí andělé, postava Samary z Kruhu, upíři, piráti či hlavní
hrdina Texaského masakru motorovou pilou. Pořadatelé uspořádali soutěž o nejlepší masku
večera, kterou po hlasování poroty a diváků vyhrál upír Milana Bílka. O půlnoci si všichni
přítomní popřáli vše dobré do nového roku a pomalu začali proudit před kulturní dům, kde
byl od půl jedné nachystaný ohňostroj.
Ne každá akce se bohužel vydaří a tak letošní Silvestr opět potvrdil svoji sestupnou tendenci.
Lidé pochopitelně tráví silvestrovské oslavy jen s rodinami a nejbližšími přáteli, což platí i
pro samotné členy SDH, což je na návštěvnosti i pořádání znát. Zda tedy má význam oslavy
konce roku pořádat bude opět předmětem diskuze.
Šárka Konečná, Pavel Švec
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Technická pomoc
V sobotu 5. srpna jsme na žádost SDH Obora přijeli s CAS25 vypomáhat s dopouštěním
vody na soutěži v požárním sportu pořádané místním sborem. V pátek 11. srpna vyjela
zásahová jednotka jako technická pomoc na úklid bahna a kamení splaveného po
předcházející noci na silnici u hřiště. V sobotu 9. září jsme na žádost obce likvidovali padlý
strom u silnice směrem na Sebranice. V sobotu 28. října jsme na žádost starosty obce přidali
na vánoční strom další žárovky.

Ostatní akce
Jako každý rok jsme se i letos převlékli do
mikulášského kostýmu a do čertovských
kožichů a při příležitosti rozsvícení vánočního
stromu připomněli dětem, aby své maminky a
tatínky poslouchaly. Loni jsme také obnovili
tradici Mikulášské nadílky, a proto jsme i letos
navštívili zlobivé děti v jejich domovech.
Všechny děti byly po přednesené básničce nebo
písničce odměněny balíčkem a ujištěny, že i
další rok si je přijdeme zkontrolovat, zda své
rodiče opravdu poslouchaly a nezlobily.
Na závěr bych rád za celý sbor poděkoval Kulturní komisi za přesunutí termínu
dětského karnevalu, čímž nám vytrhla trn z paty při hledání nového termínu pro
Hasičský ples.
Akce plánované na příští rok: Masopustní průvod (10. 2.), Okrskový hasičský ples (24.
2.), Hasičský ples (10. 3.), Kácení máje (květen), Čukotské vinobraní (září/říjen),
Mikulášská nadílka (5. 12.). V jednání je obnovení hasičské zabíjačky a ukončení pořádání
Silvestrovských oslav.
Pavel Švec
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 Kříže v okolí Voděrad
Další kříž se nachází uprostřed obce na rozcestí
Starých a Nových poustek. Na přední straně má text
"POZDRAVEN BUĎ SVATÝ KŘÍŽ, NA NĚMŽ
ZEMŘEL PÁN JEŽÍŠ. POZDRAVUJ HO DUŠE
MÁ, ABY BYLA SPASENA." Na zadní straně je rok
vzniku 1857 a rok opravy 1999. Kříž stál původně o
několik metrů dále, čelem k Truhlářovým (nyní
Puldovým) a zády ke Kučkovým, odkud byl poprvé
přemístěn blíže ke zvonici a otočen k cestě. Z důvodu
terénních úprav byl nakonec přemístěn okolo roku
1977 na současné místo a do základů byla vložena
listina s informacemi o historii obce.
Ještě v 90. letech minulého století chodil ke kříži
smuteční průvod. Tam se lidé pomodlili za zemřelého
a průvod pokračoval na kraj obce k Topinkovým, odkud se do sebranského kostela jelo
autobusem. V čele průvodu hrála voděradská hudba. Posledním kapelníkem byl Miroslav
Záboj. Do roku 1975 chodil smuteční průvod do Sebranic pěšky. Rakev se vezla na povozu
taženém koňmi. S koňmi jezdíval Matěj Trubák, pak jeho syn Josef Trubák, a později
Antonín Jašek. Pokud zemřelý bydlel v horní části Voděrad, smuteční průvod se vydal okolo
Vaňkových polní cestou do Sebranic. Pokud byl zemřelý z dolní části obce, šlo se k
Topinkovým a dále mezi poli, kde se říkalo "Na Nivách", až do sebranského kostela.
Kříž byl v roce 1999 opraven malířem Adolfem Fojtem. Růže v okolí kříže dříve udržovala
Božena Kovářová. V letošním roce se o zeleň postaraly Iveta Španělová a Irena Kuncová.
Ludmila Řehůřková
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 Pokračuje registrace do celostátního programu
Občanům
Občané ve Voděradech se v minulosti připojili
k úspěšnému celorepublikovému projektu
Občanům a ušetřili výrazné prostředky za
energii. Pro velký úspěch je registrace
prodloužena.

Zapojené domácnosti ušetřily na energiích
254 341 Kč.

Vaše obec získala také díky Vám Zlaté členství. Přidejte se zdarma a začněte šetřit co
nejdříve.
Garantem a organizátorem tohoto projektu je společnost Občanům s.r.o., která zajišťuje
výhodnější služby pro Vás i Vaše sousedy. V rámci aktuální kampaně je možné získat
levnější dodávky elektřiny, plynu, a také získat dodatečnou úsporu na vodě. Díky vysokému
počtu zapojených domácností, spolků a firem jsou ceny nižší až o 25 % oproti běžným
cenám na trhu.
Registrace pro domácnost vyplňte na www.setrimeobcanům.cz a to z pohodlí Vašeho
domova. Nebo si domluvte schůzku s naším koordinátorem. Zastaví se za vámi a spočítá
Vám úsporu přímo na základě dodaných podkladů.

Koordinátor projektu
Petr Eckelt, tel. 731 148 672
E-mail: petr.eckelt@obecobcanum.cz
Zavolejte nebo pošlete SMS. Ozvu se Vám.
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 Společenská rubrika
V roce 2017 jsme se rozloučili s Vladimírem Fojtem, Jarmilou Zábojovou a Františkou
Pavlovou.
Narodilo se 6 dětí, 5 chlapců a jedno děvče. Jsou to Pavel Švec, Jan Fiedor, Tomáš Lidický,
Tadeáš a Tomáš Opluštilovi a Veronika Slavíčová.

Jubilea v roce 2018
60: Colin N. Waterman, Pavel Kudláček, Jaroslava Pulcová, Helena Staníčková
65: Jaroslava Koutná, Helena Opluštilová, Magda opluštilová, Jiří Staníček
70: Ing. František Pospíšil, Květoslava Švancarová, Libuše Štěrbová, Zdeněk Koutný,
Marie Opluštilová, Jaroslav Štěrba, Ludmila Gottwaldová, Zdeňka Opluštilová
75: Zdeňka Opluštilová, František Opluštil, Ladislav Alexa, Ludmila Sihelníková
80: Emílie Konečná, Františka Řehůřková, Alice Koutná, Mojmír Petr, Edita
Slabyhoudková
85: Ludmila Řehůřková, Alena Zábojová, Božena Kovářová
Vážení jubilanti,
dovolte nám, abychom Vás tímto seznámili se změnami oslav při příležitosti
Vašich kulatých nebo půlkulatých narozenin.
Dosavadní způsob jsme nahradili společným posezením těch, kteří daný rok
slaví významné životní jubileum. K této změně nás vedly již nevyhovující dosavadní
návštěvy přímo u Vás doma. Důvodem bylo rovněž snaha ulehčit Vám od starostí, jež
jsou vždy s návštěvou ve Vašem domově spojené.
Pozvání na společné posezení obdrží ti, kteří v daném roce slaví své šedesáté,
pětašedesáté či další kulaté a půlkulaté narozeniny. Posezení se bude konat jednou
ročně v kulturním domě. Bude pro Vás připraveno pohoštění a malý dárek. Vy si tak
budete moci v klidu posedět a popovídat si s přáteli.
Před konáním posezení Vás na něj vždy osobně pozveme. V případě
pohybových obtíží Vás do kulturního domu dopravíme a po skončení posezení Vás zase
odvezeme domů. Pokud však někdo dává přednost osobní návštěvě u něj doma,
kontaktuje obecní úřad a my Vás rádi navštívíme.
Hudební blahopřání místním rozhlasem zůstává zachováno jako doposud. Je
možné zahrát hudbu i dle Vašeho přání, stačí, když na obecní úřad zapůjčíte CD s Vámi
vybranou hudbou.
Budeme se na Vás těšit při letošním posezení.
Zastupitelstvo obce Voděrady
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 Provozní informace
Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7 - 11
7 - 11
7 - 11
7 - 11
7 - 11

Úřední hodiny starosty a místostarostky
obce

17 - 19
13 - 15
17 - 19
13 - 15
13 - 15

pondělí
středa

17:00 - 19:00
17:00 - 19:00

Hlášení místního rozhlasu
Pravidelné hlášení probíhá v pondělí a středu kolem 18. hodiny. Hlášení a místní aktuality
naleznete také na webových stránkách obce (www.voderady.cz).
Poplatky
Popelnice:
Psi:

ročně 450 Kč (platí osoby s trvalým pobytem)
ročně 70 Kč za jednoho psa, za každého dalšího psa 100 Kč

Úhrada poplatků probíhá do 31. března příslušného roku v době úředních hodin obecního
úřadu.
Vodné v roce 2017 činí 39 Kč/m3 včetně DPH.
Ekodvůr
Provozní doba: sobota 9 – 11 hod.
Lze ukládat kov, zahradní odpad, suť (malé množství), velkoobjemový odpad. Ekodvůr
bude opět otevřen v dubnu roku 2018.
Pálení
březen – srpen
září – listopad
prosince – únor

pondělí – sobota
pondělí – sobota
pondělí – sobota

10 – 18
17 – 21
10 – 18

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

Pronájem
Areál Pod Lesem
Pokud budete mít zájem pořádat v Areálu Pod Lesem soukromé akce, můžete kontaktovat
následující osoby: Tomáš Opluštil – tel. 736 236 591; Roman Souček – tel. 608 447 887;
Ilona Součková – tel. 723 713 762.
Osoby s trvalým pobytem ve Voděradech
1 500 Kč + energie/den

Osoby bez trvalého pobytu ve Voděradech
2 500 Kč + energie/den
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Do dubna 2018 má v pronájmu Areál Pod Lesem Tělovýchovná jednota Voděrady. Poté, co
vyprší nyní platná dohoda, bude se řešit, zda a za jakých podmínek bude smlouva
prodloužena. To však nemá žádný vliv na pořádání fotbalových zápasů či kulturních a
sportovních akcí. Vykonávat tuto činnost umožňuje tělovýchově smlouva ze dne 27. 3. 2002
o zřízení věcného břemena k pozemku, na kterém byl vybudován Areál Pod Lesem.
Smlouva je zanesena na listu vlastnictví v katastru nemovitostí, tudíž bez ohledu na to, zda
bude opět uzavřena smlouva o pronájmu areálu, bude moci tělovýchova pořádat sportovní
a kulturní akce. Smlouva o pronájmu Areálu Pod Lesem se týká hostinské činnosti, kterou
tělovýchova v areálu provozuje. Také upravuje podmínky a poplatky za pronajímání areálu
ze strany tělovýchovy třetím osobám k pořádání soukromých akcí. Tato činnost totiž
v původní smlouvě o zřízení věcného břemena nebyla upravena, proto bylo potřeba uzavřít
další dohodu. Smlouva o věcném břemenu umožňuje tělovýchově výlučně jen pořádání akcí
sportovních a kulturních. Voděradští občané tak o tradiční události pořádané tělovýchovou
nepřijdou.
Kulturní dům
Osoby s trvalým pobytem ve Voděradech
léto
zima
500 Kč
1 000 Kč

Osoby bez trvalého pobytu ve Voděradech
léto
zima
1 000 Kč
1 500 Kč

Oznámení o ukončení činnosti zubní ordinace
Zubní Ordinace Kučerová s. r.o., oznámila vedení městyse Lysice, že svou činnost
ukončí k 1. lednu 2018. Bohužel se do současné doby nepodařilo sehnat nového zubního
lékaře, který by v praxi paní MUDr. Kučerové pokračoval, a zatím to tedy vypadá, že
ordinace bude od 1. ledna 2018 uzavřena. Městys samozřejmě vyvíjí úsilí k vyřešení
situace a zájemcům o provozování ordinace může nabídnout i byt. Prosíme proto
občany, kteří by věděli o zubním lékaři, jenž by byl ochotný v Lysicích působit, aby se
obrátili na úřad městyse Lysice, popř. přímo na MUDr. Kučerovou na tel. 516 472 460
a tuto informaci jim sdělili.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta městyse Lysice
Zdroj: Lysický zpravodaj (7-9/2017)

Sbor dobrovolných hasičů Voděrady Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES,
který se uskuteční v sobotu 10. března 2018
ve 20 hod v KD Voděrady.
K poslechu a tanci hraje skupina Akcent.

31

 Kalendář akcí 1- 9/2018
20. ledna
3. února
10. února
17. února
24. února
10. března
30. dubna
Květen
26. května/2.června
Červen
Srpen
Září/Říjen

Setkání čtoucích rodin
Zimní sousedské posezení
Masopustní průvod
Dětský karneval
Okrskový hasičský ples
Hasičský ples
Pálení čarodějnic
Kácení máje
Dětský den
Nohejbalový turnaj
Pouť na hřišti s turnajem starých pánů
Čukotské vinobraní

Voděradské listy vydává Obecní úřad Voděrady, Voděrady 160. 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 a grafická úprava Vladimír Zahálka – ZAKO Sebranice 198

–

32

