
 

 

 Slovo starosty 
 

Vážení občané, 

v letošním roce oslavíme 100. výročí vzniku samostatného Československa. Toto 

významné výročí si chceme připomenout oslavou, která se uskuteční 28. října 2018.  Bude 

slavnostně zasazena lípa svobody. Lípa je národním stromem a také symbolem 

demokracie, lidské pospolitosti a národní hrdosti. 

 

Ve školní kronice v zápise z roku 1918 je uvedeno: 

 

V roku 1918 bylo se zásobováním nejhůře. Na venkově i rolníci měli bídu o potraviny, 

takže i zdejší větší rolníci přede žněmi vařili vikev k obědu na kyselo. Na frontách, na 

italské i na německé ve Francii, porážka za porážkou, jak Rakouska, tak Německa, vše 

nasvědčovalo, že se válka co nejdříve zhroutí. Bulhaři se vzdali na milost dohodě a 

Rakousko žádalo o příměří v říjnu. Národní shromáždění dne 28. října 1918 prohlásilo 

samostatný stát československý. Stát českoslovenký byl prohlášen demokratickou 

republikou. Prvním presidentem zvolen byl Dr. Tomáš Garrigue Masaryk. Vše těší se 

nabyté svobody a raduje se z toho, že jsme opět po 300 letech poroby pány ve svém 

vlastním domě. 
  

1-6/2018 

VODĚRADSKÉ  

LISTY 
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 Obecní úřad 
 

Akce 1-6/2018 

 Vybudování přivaděče vody od „kravína“ 

k rodinnému domu Hrubých. 

 Vysazeno 30 bříz na „starém Smeťáku“, 30 smrků v 

Bořičkách a 7 ořechů na návsi. 

 Zahájena úprava okolí kulturního domu. 

 Získána dotace na provoz dětské skupiny na období 

2018-2020. 

 Podána žádost o dotaci na vybudování nových 

prostor a provoz rozšířené dětské skupiny.  

 Získána dotace na opravu křížku za Vaňkovými. 

 Získána dotace na elektrické vozítko, zametací 

kartáč a sněhovou radlici.  

 Podána žádost o dotaci na rekonstrukci hasičské 

zbrojnice. 

 Podána žádost o dotaci na nový obecní rozhlas v 

rámci protipovodňového plánu. 

 Zimní sousedské posezení. 

 Setkání jubilantů. 

 Vybudování doskočiště pro dálkový skok v areálu Pod Lesem.  

 

 

Plánované akce 7-12/2018 

 Instalace nového čerpadla, které bude sloužit k vyrovnání tlaku ve vodovodním řadu. 

 Rekonstrukce vodovodního řadu od rodinného domu Barvových k areálu Pod Lesem. 

 Oprava křížku za Vaňkovými. 

 Rekonstrukce kuchyně a sociálního zařízení v kulturním domě. 

 Rekonstrukce jídelny v základní škole. 

 Letní sousedské posezení. 
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 Oslava 100. výročí vzniku samostatného Československa. 

 Tradiční přátelské setkání občanů s divadelním představením. 

 Vánoční jarmark. 

 Setkání u vánočního stromu. 

 

Zasedání zastupitelstva 
V první polovině roku 2018 se zastupitelé sešli celkem třikrát. Na zasedáních byly 

schváleny následující body: 

 Účetní závěrka obce a ZŠ Voděrady za rok 2017. 

 Závěrečný účet obce Voděrady za rok 2017. 

 Rozpočet obce a ZŠ Voděrady na rok 2018 a také střednědobý rozpočtový výhled na 

roky 2019-2020. 

 Druhá etapa opravy vodovodního řadu do obce. 

 Rozšíření dětské skupiny o 6-8 dětí v případě, že bude získána dotace na vybudování 

nových prostor a dotace na provoz. 

 Dotace pro Tělovýchovnou jednotu, z.s. 

 Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace. 

 Povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Voděrady. 

Lubomír Lepka 

 

Zimní sousedské posezení 

Obecní úřad Voděrady si na sobotu 3. února 2018 připravil pro své občany Zimní 

sousedské posezení. Akci zahájil starosta obce Lubomír Lepka, který přivítal všechny 

přítomné. Pak již předal mikrofon Jaromíru Drábkovi, který zahrál všem k tanci a 

poslechu.  
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Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12. – 13. 1. 2018 a 26. – 27. 1. 2018 

 

 

 
Voliči v 

seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast % 

Odevzdané 

obálky 
Platné hlasy 

1. kolo 415 291 70,12 291 289 

2. kolo 417 311 74,58 311 310 

Číslo Kandidát 
Politická 

příslušnost 

1. kolo 2. kolo 

Hlasy % Hlasy % 

1. Topolánek Mirek Ing. BEZPP 10 3,46   

2. Horáček Michal Mgr. Ph.D. BEZPP 20 6,92   

3. Fischer Pavel Mgr. BEZPP 20 6,92   

4. Hynek Jiří RNDr. REAL 5 1,73   

5. Hannig Petr Mgr. Rozumní 1 0,34   

6. Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. ODA 1 0,34   

7. Zeman Miloš Ing. SPO 141 48,78 197 63,54 

8. Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. BEZPP 18 6,22   

9. 
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. 

h. c. 
BEZPP 73 25,25 113 36,45 
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Rybářské závody  

U voděradské požární nádrže se v sobotu 9. června sešli vášniví rybáři. Obecní úřad po 

čtyřleté odmlce uspořádal rybářské závody pro děti. O organizaci akce se postarali Petr 

Štefanka, Miroslav Havelka, Petr a Vlaďka Švancarovi, Radim Pavlů, Monika Vágnerová, 

Liam Waterman a Štěpán Lefner. K jejich radosti dorazilo k voděradskému rybníku 16 

závodníků, kteří na svoje udice přitáhli celkem 248 ryb, především malé kapry a karasy. 

Na prvním místě v počtu nejvíce odlovených ryb se umístil Viktor Kotlán, na druhém 

místě byla Martina Slezáková a na třetím místě se umístil Vojta Kopečný. Oceněna byla i 

Natálie Odehnalová za největší chycenou rybu. Za sponzorské dary pořadatelé děkují 

Rybářským potřebám Miroslava Kříže, rodině Šlemarových a Řeznictví Šutera.  

Šárka Konečná 

 

Setkání jubilantů 

Poslední červnovou sobotu byli pozváni občané, kteří v tomto roce slaví kulaté nebo 

půlkulaté výročí, na posezení v KD. Letos se sešlo 14 oslavenců, kteří se po uvítání, 

blahopřání a pohoštění dali do družného hovoru, k němuž hrála reprodukovaná hudba. 

Setkání jubilantů se konalo potřetí a věříme, že si mezi občany získalo oblibu. 

Zdenka Watermanová  
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 Základní škola 
 

Rádi bychom Vás informovali o událostech, které se odehrály na naší škole v druhém 

pololetí školního roku 2017/2018. Mnoho akcí, kterých jsme se účastnili, nebo jsme sami 

pořádali, bylo ve spolupráci s dětmi z DS Sluníčko.  

 

Měsíc únor byl ve znamení kulturních akcí – se ZŠ Sebranice jsme navštívili divadlo v 

Brně a dvakrát jsme se společně podívali do kina v Boskovicích. Poprvé na českou 

pohádku Čertoviny a podruhé na dokument Divoký Madagaskar.  Manželé Kateřina a 

Miloš Motani nás zavedli na ostrov plný nesčetných nástrah, jedinečné přírody, 

roztomilých lemurů a hlavně obyčejných lidí.  

  

Den otevřených dveří 

28. března jsme pořádali Den otevřených dveří. Touto cestou bychom rádi poděkovali 

všem, kteří se na nás přišli podívat. Měli tak možnost nahlédnout do výuky a zjistit, jak se 

vyučuje na malotřídní škole. V případě zájmu jste na naší škole kdykoliv vítání, rádi Vás 

seznámíme s chodem školy a s jejími prostory. Mnoho lidí si nedovede představit, jak se 

vyučuje více ročníků společně. Avšak věřte, že děti jsou do života vybaveny 

samostatností. Velmi důležitým faktorem je malý počet žáků, kdy se můžeme dětem 

věnovat zcela individuálně. To je v dnešní době přeplněných tříd výhodné.  

 

V dubnu jsme s dětmi uspořádali úklid obce ke Dni Země. Byli jsme velmi mile 

překvapeni, že naše vesnice je rok od roku čistější.  Dubnové a květnové pátky patřily 

plaveckému výcviku v Boskovicích. Hodiny plavání jsou pro děti velmi oblíbené, utužují 

jejich zdraví a hlavně děti jsou ten den krásně unavené. Děti si vyzkoušely různé plavecké 

styly, pomůcky a na závěr byly odměněny „mokrým vysvědčením“. 

 

Naše vesnice je umístěna v těsné 

blízkosti lesa, a tak s dětmi velice často 

podnikáme výlety a přírodovědné 

výlety do lesa. Proto jsme moc rádi, že 

naši školu navštívil pan Kubín a 

seznámil nás s myslivostí. Dozvěděli 

jsme se, jaké druhy zvěře žijí u nás v 

lese, připravil nám praktickou ukázku 

kůží a paroží zvířat, děti měly dokonce 

možnost se podívat na zuby divokého 

prasete. Přednáška byla velmi zajímavá 

a pro děti přínosná.   
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Den matek 

V neděli 13. května 2018 naše škola spolu s Dětskou skupinou Sluníčko připravila tradiční 

představení u příležitosti svátku všech maminek. Děti ke Dni matek představily pásmo 

básniček, písniček, tanců a pohádek. Na úvod zazpívaly všechny děti krátkou písničku. 

Pódium poté patřilo malým dětem, které zazpívaly a zatancovaly maminkám písničku 

„Čížečku, čížečku“. Děti rovněž zatancovaly se šátky a pověděly maminkám své krátké 

básničky. Publikum odměnilo všechny vystupující bouřlivým potleskem. Pak dostaly 

prostor děti ze základní školy. Ty v rychlém sledu střídaly básničky, písničky, hru na 

flétnu s tancem. Bohatý program zakončila velmi vtipná pohádka „O neposlušných 

kůzlátkách“. Na závěr starosta obce poděkoval všem dětem za krásná vystoupení. 

 

 

Vycházka se zájmovými kroužky 

Každoroční akcí, na kterou se děti moc těší, je Stopovaná v lese. Na správnou stopovanou 

jsou potřeba dvě skupiny, a tak jsme pro letošní rok využili dětí s DS, které v dopoledních 

hodinách nachystaly úkoly a ukryly poklad. Jejich největším úkolem však bylo tajemství, 

kde je poklad ukrytý, neprozradit. A to se jim podařilo. Školáci v odpoledních hodinách 

vyrazili za plněním úkolů. Na závěr krásného odpoledne jsme si opekli špekáčky. Rádi 

bychom poděkovali vedoucím zájmových kroužků, kteří se podíleli na organizaci 

akce!  
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Školní výlet do Prahy 

Vyvrcholením celého školního roku je školní výlet. Děti se v učebnici seznamují s naším 

hlavním městem, avšak málokdo z dětí viděl pražské památky naživo. Proto se stala cílem 

našeho výletu Praha. Již v brzkých ranních hodinách jsme vyjížděli vlakem ze Skalice n. 

Svitavou do Prahy. Ve vlaku jsme 

vyzkoušeli všechny možné karetní hry, 

zažili jsme spoustu legrace a snědli 

zásoby jídla z domu.  Počasí nám přálo, 

nejdříve jsme se podívali na Václavské 

náměstí a k Národnímu divadlu, potom 

jsme spěchali na Pražský hrad, kde 

jsme měli možnost zhlédnout výměnu 

stráží. A ač jsme se snažili na pana 

prezidenta volat sebevíc, neukázal se 

nám. Malou Stranou jsme prošli na 

Karlův most a navštívili jsme i 

Staroměstské náměstí s radnicí. Z Prahy 

jsme odjížděli unaveni, avšak se 

spoustou zážitků. A konečně už víme, 

jak je ta Praha krásná. 

Ještě nám dovolte seznámit Vás s naším úspěchem. 

Ač jsme velmi malá školička, podařilo se nám 

probojovat se mezi velkými základními školami, a 

dokonce i ZUŠ, v soutěži, kterou vyhlašuje Povodí 

Moravy. Letos jsme využili možnosti paní Kuncové, 

která nám darovala materiál a možnost vypálení 

keramiky, a vytvořili jsme keramické výrobky na 

téma „Voda a plavba“.  V 2. kategorii vyhrála 1. 

místo Pavlínka Zábojová, 3. místo patřilo Patrikovi 

Cvrkalovi. Cenu redakční rady dostaly žákyně 

Verunka Kubínová a Eliška Uhrová.  Ve 3. kategorii starších žáků dostaly 2. místo 

Vanesska Staníčková  a cenu generálního ředitele Anetka Koudelková. Všem dětem patří 

ještě jednou velká gratulace za jejich 

fantazii a šikovné ruce. Jsme hrdí, že nás 

takto reprezentují.  

  

Na závěr bychom rádi poděkovali všem 

lidem, kteří se zapojují do činnosti naší 

školy, není jim lhostejný její osud a 

doufáme, že na akcích pořádaných DS a 

ZŠ Voděrady se budeme nadále scházet 

v hojném počtu jako doposud.  

Mgr. Daniela Zábojová 
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 Dětská skupina 
 

Dveře miniškolky Sluníčko se poprvé otevřely 1. září 2016 díky dotaci z Evropských 

sociálních fondů, kterou jsme získali na rekonstrukci a provoz DS ve výši 2 439 571,50 Kč 

(dle smlouvy ESF musela obec přispět 5 % získané částky, což činí 128 389,50 Kč). V 

listopadu loňského roku jsme se opět účastnili výzvy ESF pro následný dvouletý provoz. 

V březnu přišlo rozhodnutí o tom, že jsme získali dotaci na další 2 roky v celkové výši 

2 100 756 Kč, která nám pokryje veškeré výdaje, takže opět vůbec nebudeme zatěžovat 

rozpočet obce. Dětská skupina Voděrady byla, je a bude nezávislá na obecním rozpočtu. 

 

V březnu proběhl v miniškolce zápis dětí na školní rok 2018/2019, kterého se zúčastnilo 9 

dětí z naší obce (celkově je do DS přihlášeno 24 dětí). Při zjištění zájmu o DS jsme se 

rozhodli zrekonstruovat prostory bývalé uhelny, kde bychom rádi otevřeli druhou dětskou 

skupinu pro 6 až 8 dětí. Vše ale záleží na získání dalších dotací z EU na rekonstrukci a 

provoz. 

 

Dětská skupina a základní škola fungují jako propojené nádoby. Děti ze školy a z dětské 

skupiny se pravidelně potkávají jak na různých akcích i aktivitách obou institucí, tak v 

prostorách budovy. Zde spolu každodenně navazují přátelské vztahy, které jim vydrží do 

budoucího života. Jejich veřejná vystoupení nemalou měrou přispívají ke kulturnímu dění 

v obci Voděrady. Jsme rádi, že jsme obklopeni spoustou pozitivních lidí, kteří podporují 

dětské instituce v obci a snaží se spolu s námi utvářet kamarádské vztahy mezi dětmi a 

pěstovat kladný vztah k obci i hodnotám. 

 

Relaxační podvečer 

Bylinkový podvečer proběhl opravdu relaxačně. Paní bylinkářka Jana Leinweberová pro 

nás měla připraveny kartičky s různými bylinkami, o kterých nám poutavě povídala. 

Ochutnali jsme nespočet druhů čajů ze sušených bylinek přímo od ní – znalce. Sešlo se 

nás opravdu hodně: 27 dospělých a 7 dětí. Pro děti měla teta Pavlínka z Oblastní charity 

Blansko připraven pestrý program o zvířátkách, takže maminky si mohly v klidu 

vychutnat přínosnou přednášku, 

ochutnat čaje a několik druhů 

dezertů. Děkujeme všem za účast a 

budeme se těšit na příští podzimní 

podvečer.  

 

Malířská show Adolfa Dudka 

V polovině února k nám přijel známý 

dětský malíř Adolf Dudek se svojí 

malířskou show „Pohádkové 

kreslení 1“. Celou hodinu nám 

představoval netradiční, interaktivní 
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formou, klasické české pohádky. Zapojil děti do pohádky „O veliké řepě“, nebo si děti 

namalovaly pohádku o „Šípkové Růžence“. Dále jsme se pokusili kreslit i Perníkovou 

chaloupku a putovali jsme s Koblížkem. Pan malíř kreslil na keramické tabuli obrázky ze 

známých pohádek, které děti musely aktivně doplňovat. Jak děti, tak učitelé se stali 

přímými účastníky pohádek, které si často čteme ve školce. Užili jsme si odpoledne plné 

kreslení, smíchu a hravého vystoupení pana Adolfa Dudka. 

 

Ten dělá to a ten zas tohle 

V polovině března 2018 nás ve školičce navštívil rotmistr Radek Horák Armády ČR. 

Povídal nám o práci vojáků, jejich výstroji a výzbroji či o velké technice, kterou vojáci 

užívají. Část výzbroje jsme si mohli ve školce i vyzkoušet. 

 

V rámci bloku „Ten dělá to a ten zas tohle“ k nám přišla na návštěvu paní Martina Hatlová 

z Hydrometerologického ústavu v Brně, od které jsme se dozvěděli vše o počasí (jeho 

podobách a skupenství) a také měření srážek, řek apod.  

 

V bloku o povoláních jsme přivítali ve školičce rovněž myslivce. Zavítal k nám tatínek 

jednoho sluníčkového chlapce, jehož koníčkem je myslivost. Pan myslivec Petr Kubín k 

nám přišel s několika plnými krabicemi, ve kterých se skrývala různá tajemství. V jedné 

krabici se ukrývaly různé druhy parohů např. ze srnce, jelena, daňka. V další krabici byly 

uloženy kožešiny z kuny a lišky, dále škáry z jezevce a prasete, nebo také deka z daňka. 

Vyzkoušeli jsme si různé vábničky. Vše jsme si mohli osahat. Zkoušely jsme jak nám sluší 

parohy. Na závěr jsme si mohli cvičně 

zmáčknout spoušť brokovnice. Hodní 

posluchači dostali od pana myslivce různé 

omalovánky, naučné časopisy a pravítka 

s mysliveckou tematikou. 

 

Návštěva u hasičů 

V místní hasičské zbrojnici nás přivítal pan 

Petr Ryšánek. Zasvěceně nám popsal úkoly 

hasičů, kteří pomáhají lidem v nouzi. Také 

nám povídal o technickém vybavení 

zbrojnice. Spoustu věcí si mohly děti 

osahat i vyzkoušet např. hasičskou helmu 

atd. Nejvíc nás zaujalo hasičské auto, do 

kterého děti s nadšením nastoupily. Na 

závěr nám velitel pustil i nezaměnitelný 

zvuk sirény. Sluníčkové děti s nadšením 

poslouchaly povídání o práci hasičů a 

všechny by se rády hasiči staly. 
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Maňáskové divadlo Šikulka 

V dubnu k nám přijelo Maňáskové divadlo Šikulka, které nám zahrálo 3 hudební pohádky 

s výchovným podtextem. Dozvěděli jsme se, že se kamarádům nemáme posmívat nebo že 

když rodiče něco zakážou, děti by je měly poslechnout, jinak by se mohlo něco ošklivého 

stát. A ve třetí pohádce se odehrál poučný příběh o tom, že rodičům se nesmí lhát. O 

přestávkách jsme si s herci protáhli tělíčka a naučili se krásnou písničku, kterou si dodnes 

ve školičce zpíváme. 

 

Čarodějnický rej 

Na konci dubna jsme v miniškolce pořádali pravý čarodějnický rej. Nejprve jsme si na něj 

museli vytvořit košťata a splnit pár soutěžních čarodějnických disciplín, za které jsme 

dostali diplom. Po pořádném čarodějném tanci, jsme se vypravili na místní statek, kde na 

nás čekali kolegové čarodějové a připravili nám oheň na opékání špekáčků. Po občerstvení 

jsme znovu přešli do parku, kde jsme pokračovali v soutěžích a řádili jsme jako na pravém 

reji čarodějnic. 

 

Letiště Brno 

Dne 24. května 2018 jsme se 

vypravili společně se školáky 

speciálním autobusem na letiště Brno 

– Tuřany. Čekala tu na nás příjemná 

tisková mluvčí, která nás provedla s 

odborným výkladem celým areálem 

letiště. Prohlídka začala v odletové 

hale, pokračovala v odbavovacím 

oddělení s praktickou ukázkou 

kontroly cestujícího, v našem případě 

pana ředitele ZŠ Najbra. Dále jsme 

byli seznámeni s důležitou prací navigátorů letadel v jejich hale. Ještě jsme byli provedeni 

technickým zázemím letiště, opravárenskou dílnou 

letadel, halou s hasičským autem a vrtulníkem 

záchranné služby. Nakonec jsme zamávali 

odlétajícím letadlům a vrátili se s kupou zážitků na 

oběd do školky. 

 

Celodenní výlet 

Na pátek 1. 6. 2018 jsme se všichni moc těšili. 

Čekal nás totiž celodenní výlet do Vyškova, kterým 

jsme oslavili Den dětí. Společně s rodiči a ostatními 

přáteli dětí z dětské skupiny jsme nejprve zavítali do 

kasáren Armády ČR. Probíhal tu totiž Den 

otevřených dveří u příležitosti Dne dětí. Celým 

areálem nás provedl rtn. Radek Horák. Program byl 
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velmi bohatý. Měli jsme možnost vyzkoušet si různé zbraně, vysílačky nebo dalekohledy, 

prohlédnout a sednout si do různých bojových vozidel, vrtulníků, tryskáče či tanku. Na 

dalším stanovišti jsme viděli praktickou ukázku výcviku policejních koní i zásahu 

policejního psa na nebezpečnou osobu. Zkrátka zážitků na nás čekalo nepřeberné 

množství. Poté jsme se přesunuli do Zooparku Vyškov. V klidném prostředí jsme si 

prohlédli zvířátka. Zadováděli jsme si na prolézačkách. Nejvíce děti bavilo krmení 

zvířátek ve volném výběhu. Byl to krásně prožitý den se spoustou zážitků nejen pro děti, 

ale i jejich rodiče. 

 

Letní „šou“ pod lípou 

Poslední akce, kterou jsme si před prázdninami společně se školáky užili, se odehrála v 

parku na návsi. Opět za námi přijelo brněnské divadlo Netratrdlo. Tentokrát si pro nás dva 

veselí kuchtíci připravili zábavné dopoledne plné her, soutěží a tanečků. Hned na začátku 

proběhlo pasování předškoláka Luborka do řádu školáka, který měl právo ostatním dětem 

ze školky a školy předcvičovat. První část programu jsme zakončili v bublinkovém reji 

společným tancem. Pak už na nás čekala další nadílka skvělé zábavy – 2 skákací hrady, 

kterým neodolaly jak děti, tak ani paní učitelky. S blížícím se časem oběda pro nás 

připravila paní kuchařka speciality na grilu. Při takto netradičně uspořádaném obědě 

dětem moc chutnalo. A vše trefně ohodnotila Kačenka s Lucinkou větou: „To byl ale 

báječný piknik.“ 

 

Ve druhém pololetí roku 2018 nás čeká spousta zábavných a zajímavých akcí jak pro děti, 

tak pro dospělé.  

Mgr. Radka Horáková a Irena Kuncová 

Dětská skupina Voděrady 
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 Sbor pro občanské záležitosti 
 

V neděli 29. dubna 2018 bylo v obřadní síni kulturního domu přivítáno celkem 6 nových 

občánků a to: David Řehák, Tobiáš Opluštil, Tomáš Opluštil, Petr Dvořáček, Tomáš Jušik 

a Adéla Odehnalová. Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme hlavně zdraví a štěstí! 

   Lenka Plevačová 
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  Kulturní komise 
 

Dětský karneval 
V sobotu 17. února 2018 odpoledne je v 

kulturním domě ve Voděradech živo. Na 

pódiu tančí účastníci z filmu Pomáda. Na 

parketu se vlní princezny, víly, supermani i 

krokodýli. Kulturní komise pořádá 23. dětský 

karneval. Některé děti se zatím rozkoukávají, 

ale pod pódiem už pohyby tanečnic začínají 

napodobovat první odvážlivci. S otevřenou 

pusou sledují děti ze základní školy, jež 

tancují na skladbu Pomáda. Následuje 

vystoupení místních hasičů v lidových krojích. 

Pohádka pod vedením divadelního spolku patří mezi 

tradice voděradského karnevalu. Tentokrát divadelníci 

hrají pohádku O Sněhurce. Potom, co si děti znova zařádí 

na parketu, čeká je náročná jízda mašinkou. Bez zaváhání 

se vrhají do tunelu, přeběhnou lavičku a zdolají další 

překážky, a při tom si zpívají: „Jede, jede mašinka…“. 

Princeznám nevadí dlouhé šaty, beruškám tykadla, ani 

klukům kostýmy různých filmových superhrdinů. Na 

závěr karnevalu vylosujeme 5 masek a předáme dorty od 

paní Minářové z Lysic.  

 

Kulturní komise děkuje sponzorům, kteří podpořili akci: 

Obecní úřad Voděrady, účastníci masopustního průvodu, 

Kulturní komise, Sbor dobrovolných hasičů Voděrady, 

DIVVOOCH.  

 

Náklady na karneval: příjmy – 

21 421 Kč, výdaje – 14 322 Kč. 

 

Díky sponzorům může Kulturní 

komise organizovat karneval a 

mít tak krásnou tombolu a 

odměny pro děti. Díky patří 

samozřejmě také členům 

kulturní komise, kteří 

každoročně akce pořádané pro 

děti sponzorují i připravují. 
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Dětský den  
Oslava Dne dětí patří mezi každoroční akce, které se pořádají venku na hřišti. Tentokrát se 

Den dětí konal v sobotu 2. června 2018 od 15 hodin. Trasa s úkoly byla pro změnu 

rozmístěna v okolí hřiště. Bylo připraveno celkem 13 stanovišť, které prověřily nejen 

znalostí dětí, ale i jejich dovednosti. Od hledání mincí ve vodě, házení na koš, znalost 

pojmosloví mláďat, střelby se vzduchovky a luku, přes překážkovou dráhu na kole až po 

malování originálního trička se děti velice dobře bavily. Jako odměna byl po absolvování 

všech úkolů pro děti připraven dárkový balíček, bublifuk a párek s limonádou.   

 

Kulturní komise děkuje sponzorům, kteří podpořili akci: Obecní úřad Voděrady, účastníci 

masopustního průvodu, K-design, Kulturní komise, Sbor dobrovolných hasičů Voděrady.  

 

Náklady na Den dětí: příjmy – 14 665 Kč, výdaje – 15 662 Kč.  

 

Na závěr bych poděkovala všem za jejich práci v Kulturní komisi a věřím, že alespoň ve 

stejném složení budeme pracovat dále, protože i v tak málo lidech se dají dělat dobré akce, 

hlavně pro děti, což je našim hlavní cílem.  

Lenka Plevačová  
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 Divadelní spolek DIVVOOCH 
 

Divadelní sezona 2017/2018 byla zakončena představením ve Zbraslavci a to v sobotu 

24. března 2018. Ochotníci s pohádkou Jak princezna k pošťákovi přišla vycestovali do 

šesti obcí. Diváci jí hodnotili velice kladně a netrpělivě už čekají, s jakým kouskem 

přijdou v další sezoně, která začíná v září 2018. V nové sezoně povede divadelníky Mirek 

Křepela, kterému Mgr. Jarka Konečná předala veškerou zodpovědnost. Tímto paní 

Konečné děkujeme za její práci v divadelním spolku DIVVOOCH! 

Lenka Plevačová 

 

 Knihovna 
 

Rok 2018 jsme v knihovně odstartovali 20. ledna 

besedou se spisovatelkou Lenkou Dokoupilovou. 

Regionální autorka dorazila do Voděrad v 

doprovodu vedoucí úseku okresní metody pro 

region Blansko paní Heleny Jalové. Ta nás na úvod 

besedy seznámila s projekty, které jsou 

naplánovány na letošní rok v regionu Blansko. 

Ukázala dětem svého skřítka Bábrlinku Kníženku a 

uvedla je do světa skřítků. Na její slova pak 

navázala spisovatelka Lenka Dokoupilová, která 

promluvila o své knize Putování skřítka Vítka a 
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ukázala nám loutky, jež si pro knihu sama vyrobila. Děti byly nadšené a loutky je velmi 

zaujaly. Na závěr si všechny děti vyrobily svoji skřítkovskou čepičku s bambulí. 

 

Co nás v létě 

V průběhu prázdnin bude v knihovně probíhat opět revize fondu a úklid. V plánu je setření 

prachu ve všech regálech, kontrola abecedního pořádku a zejména vyřazení některých 

starších knih. I přesto, že knihovna revizí prošla v létě roku 2015, stále se zde nachází 

knihy, které si jen těžko najdou v moderní době svého čtenáře. 

 

Jižní Morava čte 

I v letošním roce se knihovna Voděrady zapojí do projektu „Jižní Morava čte“, který má 

za úkol podporovat čtenářství v Jihomoravském kraji. Vyhlášeny jsou literární, literárně-

výtvarné a audiovizuální soutěže na téma „Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“. 

Doufáme, že voděradské děti se do soutěže opět zapojí a navážou na loňské vítězství 

Petříka Šedě. 

 

V prvním pololetí letošního roku bylo do knihovny pořízeno 24 knih. Zaměřili jsme se 

především na literaturu pro dětské čtenáře. Jako 

příklad uvádíme Matyldu a Velké myší spiknutí od 

Roalda Dahla nebo knihu Jak si postavit auto od 

Martina Sodomky. 

 

V knihovně nás můžete navštívit v pátek od 17:00 

do 19:00 hod.  

 

O všech novinkách také informujeme na webových 

stránkách knihovny: www.voderady.knihovna.cz 

 

Šárka Konečná 
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 Tělovýchovná jednota 
 

Pálení čarodějnic 

Letošní pálení čarodějnic proběhlo v tradičním termínu 30. dubna. 2018. Stejně jako v 

minulých letech byla velice dobrá účast, především rodin s malými dětmi. 

 

 

Aktivity TJ 2018 
 

Fotbal – jaro 

Náš tým se po jarní části sezóny umístil na 7. místě tabulky. Za špatné umístění týmu 

můžou především velmi nevyrovnané výsledky mužstva, především remízy s „papírově“ 

slabšími týmy. Na jaře nás posílily hráči ze Sebranic Martin Štoudek, Antonín Juřek, 

David Polák a z Drnovic Martin Husák. Mužstvo bude od nové sezóny trénovat pan 

Jaroslav Alexa. 

 

Složení týmu jaro 

Aleš Komprda (C), Tomáš Opluštil, Pavel Kudláček, Jaroslav Alexa, Lukáš Miksan, 

Radim Pavel, Pavel Bednář, Václav Huňka, Pavel Švec, Přemysl Boček, Michal Páral, 
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Michal Šebek, Štefan Adamec, Tomáš Dvořák, Pavel Heiler, Martin Husák, Martin 

Štoudek, David Polák, Antonín Juřek a Radek Jonáš.  

Trenér: Jan Fojt 

 

Výsledky jaro 

Skalice B – Voděrady 4:4 (2:2)   Vavřinec B – Voděrady 2:2 (1:2) 

Voděrady – Svitávka 0:4 (0:1)   Voděrady Lažánky 2:1 (0:1) 

Doubravice B – Voděrady 6:0 (1:0)  Vísky B – Voděrady 2:2 (2:1) 

Voděrady – Vilémovice B 1:0 (0:0)  Opatovice B – Voděrady 4:1 (1:0) 

Voděrady – Letovice B 1:2 (0:0)  

 

Stolní tenis 

Hráči A týmu hráli tuto sezónu soutěž RP II, kde se umístili na posledním 12. místě. 

Voděrady B hráli soutěž RS I, kde se umístili na celkovém 11. místě. 

 

Složení jednotlivých mužstev 

Voděrady „A“ – Radim Švancara, Petr Trčka, Miroslav Kircz, Veronika Švancarová, 

František Pavel a Lubomír Prokop 

 

Voděrady „B“ – Jan Novák, Michal Slezák, Pavel Šmerda, Lukáš Kotouček a 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 18:00 hod.  

 

Tenis 

Tenisová sezóna je aktuálně v plném proudu. Hraje se každý den od 9 do 19h. Rozpis 

termínů naleznete u tenisového kurtu. 
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Chystané akce TJ 
 

Turnaj v nohejbale 6. 7. 2018 

Jako každý rok i letos se bude hrát turnaj v nohejbale. Turnaj je určen pro tříčlenné týmy. 

Kapacita je omezena 12 týmy. Začátek turnaje je v 9:00. Soutěžní tým je možné 

registrovat dopředu na tel. čísle 736 236 591. 

 

Pouť ve Voděradech 17. 8. – 19. 8. 2018 

Stejně jako minulý rok i letos bude Tělovýchovná jednota Voděrady pořádat pouťový 

víkend s páteční a sobotní zábavou. V sobotu se dále uskuteční tradiční turnaj starých 

pánů, kde přislíbily účast týmy Skalice, Drnovic a Jevíčka. V pátek bude hrát skupina 

Nonus a v sobotu Emergency. 

 

Turnaj ve stolním tenise: prosinec 2018 

Tradiční turnaj ve stolním tenise by měl proběhnout v obvyklém termínu týden před 

Vánocemi. 

Pavel Kudláček  
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 Sbor dobrovolných hasičů  
 

Kulturní akce 
 

Masopustní průvod  

V sobotu 10. února jsme uspořádali tradiční masopustní průvod. Jako každý rok byl 

výtěžek určen pro místní děti. Bylo vybráno rekordních 15 200 Kč. Menší část byla 

věnována na dětský den, zbytek obdržela základní škola a dětská skupina Sluníčko. Účast 

masek byla malá, přesto věříme, že se příští rok zúčastní i rodiče dětí, na něž je částka 

každoročně vybírána. Všem bychom chtěli poděkovat za štědré příspěvky! 

  

 

 

 

 

 

 

 

Okrskový hasičský ples 

Dne 24. února se podruhé ve Voděradech konal Okrskový ples SDH. K tanci a poslechu 

hrála skupina Arcus. Program jsme zpestřili naším lidovým tancem ve voděradských 

krojích. Pro hosty byla připravena bohatá tombola. 
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Hasičský ples 

V sobotu 10. března jsme uspořádali každoroční hasičský ples. Jak je již zvykem, k tanci a 

poslechu hrála skupina Akcent. Přestávkový program vyplnila svými vystoupeními 

taneční skupina Bez dechu. Jelikož publikum očekává naši kulturní vložku, nemohli jsme 

je zklamat a připravili jsme si pro ně již deváté taneční vystoupení. Vrátili jsme se v čase a 

připomněli jsme si éru spartakiády. Dále byla připravena bohatá tombola s hlavní cenou v 

podobě koloběžky. Díky všem přítomným šlo opět o nejzdařilejší akci roku.  

 

Kácení máje 

Dne 30. dubna jsme postavili májku, abychom ji mohli na konci května opět pokácet. 

Poslední květnový víkend jsme pozvali spoluobčany do parku, aby některý z nich mohl ve 

slosování májku vyhrát a sám si ji skácet. Letos se to poštěstilo rodině Horákových. Pro 

děti byl v májce opět ukryt tajný předmět, za jehož získání následovala odměna v podobě 

hasičského auta. Na závěr nezbývalo než májku z parku uklidit. Čtrnáct silných chlapů 

tedy vzalo kmen na ramena a odneslo ho k domu výherců. Poté, co byla Májka odnesena 

majitelům, pokračoval program volnou zábavou až do pozdních hodin.  

 

 

 



 

 

 
25 

 

Ostatní akce 
 

Cvičný zásah 

27. ledna jednotka SDH provedla cvičný 

zásah s dýchací technikou v prostorách dílny 

Ladislava Řezníčka. Šlo o cvičení vyproštění 

osob ze zakouřeného prostoru. Jako zdroj 

kouře byla použita pyrotechnická 

dýmovnice. První vstupovala dvojice ve 

složení Zdeněk Španěl a Michal Dufek. Po 

výměně kyslíkových bomb vstoupili do 

zakouřeného prostoru Liam Waterman a 
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Pavel Řezníček. Zásah se obešel bez komplikací. Za možnost využití objektu děkujeme! 

 

Kácení stromů 

Byli jsme požádáni obecním úřadem o vykácení nemocných topolů pod hřištěm. 3. března 

jsme tak učinili a pokáceli jsme sedm těchto starých topolů. Současně jsme na žádost obce 

pokáceli staré ořechy na návsi, které hrozily pádem větví.  

 

Okrsková soutěž v požárním útoku 

Letos jsme byli po delší době pověřeni pořádáním okrskové soutěže v požárním útoku. 

Soutěž se konala 26. května v dopoledních hodinách a zúčastnily se jí tři týmy z celkového 

počtu šesti sborů okrsku. Soutěž proběhla v netradičním, ale o to zábavnějším duchu. Po 

napínavém souboji jsme nakonec obsadili první místo. Na druhém místě skončil SDH 

Drnovice a na třetím SDH Obora. 

Pavel Švec 
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 Kříže v okolí Voděrad  
 

Poslední kříž se nachází na kraji obce na levé 

straně u silnice vedoucí od Skalice. Kříž byl 

pořízen v roce 1929 z peněžních darů 

voděradských občanů. Autorem byl pan Komárek z 

Letovic. Původně stál u silnice vedle autostrády. Z 

důvodu stavby autostrády byl přemístěn na 

stávající místo. O kříž se stará paní Emílie 

Konečná. 

 

Na zadní straně je nápis: 

Poutníku zde chvíli stůj 

rány moje pozoruj 

rány moje kynou 

léta tvoje plynou 

přijde smrt – soud nastane 

kam se duše Tvoje dostane 

 

Na levé straně je text: 

Kristus žije, panuje a vítězí 

 

Na pravé straně je napsáno:  

Kdo ve mě věří, živ bude na věky 

 

 

 Lípy svobody 
 

Lípa je strom, který je v oblibě u slovanských národů. Stala se také jedním z národních 

symbolů České republiky. Nalezneme ji na standartě prezidenta, státní pečeti, vojenských 

uniformách a bankovkách. Během 20. století se v naší vlasti vysazovaly lípy svobody na 

památku vytvoření samostatné Československé republiky, na oslavu osvobození a na 

památku padlých. Nejvíce se jich zasadilo v roce 1919 a sázely se i v pozdějších letech 

1945, 1968 a vždy, když si lidé chtěli připomenout a oslavit význam svobody a 

demokracie. 

 

U nás v parku na návsi stojí dvě lípy svobody. První je z roku 1919 a byla zasazena na 

počest založení Československé republiky v roce 1918. Ve voděradské školní kronice je 

uvedeno: „V květnu roku 1919 vysazeny byly na východní straně školy dvě lípy svobody na 

paměť samostatnosti. Zakoupeny ve školce v Doubravici. Poněvadž už bylo na sázení 

pozdě, jedna z nich do podzimu uschla, druhá uprostřed hřiště roste a mohutní. Ke 

slavnosti dostavilo se obecní zastupitelstvo, místní školní rada, hojnost občanů a dětí. 
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Proslov měl tehdejší správce školy František Rutar, ostatní program s dětmi připravil 

mladší učitel J. Skryja. 

Školní rok 1918/1919 – dvojtřídní škola – celkem 113 žáků. Z toho v první třídě 51 žáků a 

v druhé 62 žáků.“ 

 

Druhá lípa svobody byla zasazena v roce 1968 u příležitosti 50. výročí vzniku 

samostatného Československa. Ve školní kronice je napsáno: „8. listopadu 1968 zasadili 

žáci se svými učiteli a s učitelem v. v. Janem Kučkou novou lípu Svobody v parku u školy. 

Bylo celkem 42 školáků. Paní učitelka Ludmila Řehůřková měla 20 žáků a ředitel Miroslav 

Chloupek 22 žáků“. 

 

V pondělí 23. dubna byla u příležitosti stého výročí založení Československého státu 

vysazena u obecního úřadu třetí lípa svobody. 

 

Na podzim při příležitosti stého výročí naší samostatnosti bude uspořádána malá oslava. 

Ludmila Řehůřková  
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 Společenská rubrika 
 

Jubilea v 2. polovině roku 2018 
50: Jaroslav Alexa, Vlastimil Švancara, Lenka Barvová, Eva Bílková, Jan Pilský 

55: Lenka Tesařová, Petr Topinka  

65: Jiří Staníček  

70: Marie Opluštilová, Jaroslav Štěrba, Ludmila Gottwaldová, Zdeňka Opluštilová 

75: Ladislav Alexa, Ludmila Sihelníková  

80: Mojmír Petr, Edita Slabyhoudková 

85: Alena Zábojová, Božena Kovářová  

 

V souladu s nabytím účinnosti obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, 

nebudou nadále na nástěnkách a internetových stránkách obce zveřejňována 

jubilea občanů. Rovněž nebudou probíhat přání jubilantům v místním rozhlase.  

 

 

 Provozní informace  
Úřední hodiny obecního úřadu   Úřední hodiny starosty a místostarostky 

obce 

 

 

    

 

 

 

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).   

 

Ekodvůr 

Provozní doba: sobota 9 – 11 hod. 

Lze ukládat kov, zahradní odpad, suť (malé množství), velkoobjemový odpad.  

 

Pálení  

 

 

 

 

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

 

Pondělí 7 - 11     17 - 19 

Úterý 7 - 11 13 - 15 

Středa 7 - 11 17 - 19 

Čtvrtek 7 - 11 13 - 15 

Pátek 7 - 11 13 - 15 

pondělí 17:00 - 19:00 

středa 17:00 - 19:00 

březen – srpen pondělí – sobota 10 – 18 

září – listopad pondělí – sobota 17 – 21 

prosince – únor pondělí – sobota 10 – 18 

http://www.voderady.cz/
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Pronájem  

Areál Pod Lesem 

Pokud budete mít zájem pořádat v Areálu Pod Lesem soukromé akce, pro rezervaci 

termínu kontaktujte obecní úřad na tel. čísle 516 472 428. Předání areálu zajišťuje Ilona 

Součková (tel. 723 713 762). 

 

Kulturní dům  

Pokud budete mít zájem pořádat v Kulturním domě soukromé akce, pro rezervaci termínu 

kontaktujte obecní úřad na tel. čísle 516 472 428. Předání kulturního domu zajišťuje Soňa 

Konečná (tel. 516 472 428) 

 

Czech POINT 

Co můžete vyřídit na Obecním úřadě ve Voděradech prostřednictvím Czech POINT: 

 Výpis z Katastru nemovitostí 

 Výpis z Obchodního rejstříku 

 Výpis z Živnostenského rejstříku 

 Výpis z Rejstříku trestů 

 Výpis z bodového hodnocení řidiče 

 

Ceník služeb 

 

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.  

 

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 

Osoby s trvalým pobytem ve Voděradech Osoby bez trvalého pobytu ve Voděradech 

800 Kč včetně energií/den 1 200 Kč včetně energií/den 

Osoby s trvalým pobytem ve Voděradech Osoby bez trvalého pobytu ve Voděradech 

500 Kč včetně energií/den 1 000 Kč včetně energií/den 

 cena za 1. stranu  cena za každou další 

Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč 

Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč 

Rejstřík trestů 50,- Kč 0,- Kč 

Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč 

Výpis z bodového systému řidičů 100,- Kč 0,- Kč 
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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. 

 

 

 

 Kalendář akcí 7-12/2018   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. – 19. srpna  

6. října 

24. listopadu 

 

1. prosince 

2. prosince 

Pouť Voděrady  

Čukotské vinobraní 

Přátelské posezení voděradských 

občanů 

Vánoční jarmark 

Rozsvícení vánočního stromu 

8. prosince Divadelní představení pro veřejnost 

prosinec Turnaj ve stolním tenise 

24. prosince Štědrodenní polévka 
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   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.  

mailto:obec@voderady.cz

