VODĚRADSKÉ
LISTY 7-12/2018
 Slovo starosty
Vážení občané,
jménem zastupitelstva obce Vám chci do nového roku popřát vše nejlepší, hodně zdraví,
štěstí, lásky, rodinné pohody, mnoho osobních i pracovních úspěchů. Nám všem přeji, aby
se nám ve Voděradech společně dobře žilo.
Za práci v minulém roce děkuji zastupitelům a zaměstnancům obce. Chci dále poděkovat
všem občanům a organizacím podílejících se v roce 2018 na kulturních, brigádnických,
sportovních a společenských akcích konaných v naší obci.
Lubomír Lepka

 Obecní úřad
Akce 7-12/2018










V budově základní školy byla opravena jídelna.
Náklady na opravu činily 112 000 Kč.
Byla provedena oprava kříže za domem
Vaňkových v hodnotě 44 000 Kč. Oprava byla
hrazena
částečně
prostřednictvím
dotace
poskytnuté Jihomoravským krajem a to ve výši
22 000 Kč.
V kulturním domě byla provedena rekonstrukce
sociálního zařízení v hodnotě 267 000 Kč.
Úprav se dočkala i galerie a kuchyně kulturního
domu. Nová podlaha galerie stála 22 000 Kč, za
kuchyni jsme zaplatili 192 000 Kč.
Obec obdržela dotaci ve výši 1 996 000 Kč na
provoz dětské skupiny Sluníčko do roku 2020. Na
dalším dvouletém provozu dětské skupiny se bude
obec podílet částkou 105 000 Kč.
Byla podána žádost o dotaci z programu
WiFi4EU, jehož cílem je rozšířit bezplatnou WiFi konektivitu pro občany ve
veřejných prostorách.

Plánované akce 2019






Rekonstrukce vodovodního řadu od domu Barvových ke hřišti.
Instalace nového čerpadla, které bude sloužit k vyrovnání tlaku ve vodovodním řadu.
Vybudování nového obecního rozhlasu včetně digitální ústředny. Rozpočet je
plánován ve výši 1 669 000 Kč. Dotace z Ministerstva životního prostředí činí
1 168 000 Kč.
Dokončení úpravy zeleně okolo kulturního domu.
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Rekonstrukce vozovky za domem Vaňkových.
Oprava parkoviště u kulturního domu.
Vybudování nových prostor pro 2. dětskou skupinu.

Zasedání zastupitelstva
V druhé polovině roku 2018 se zastupitelé sešli celkem třikrát. Na zasedáních bylo
schváleno:
 Odkoupení vážního domku včetně váhy.
 Navýšení ceny vody na rok 2019 o 2 Kč včetně DPH.
 Poplatek za komunální odpad pro rok 2019 ve výši 460 Kč na obyvatele a
rekreační budovu.
 Doba platnosti povolení k vypouštění odpadních vod prodloužena do 31. 3. 2023.
 Rozpočet obce Voděrady na rok 2019, rozpočet Základní školy Voděrady na
rok 2019, střednědobý výhled obce Voděrady na období 2020-2022, střednědobý
výhled Základní školy Voděrady na období 2020-2021.
 Proti návrhu nového územního plánu obce Voděrady byly podány námitky,
z toho důvodu byl odložen termín jeho konečného schválení.

Letní sousedské posezení
V červenci Obecní úřad Voděrady uspořádal letní sousedské posezení, ze kterého se
pomalu, ale jistě, stává jedna z tradičních akcí konaných v naší obci. Občané měli možnost
si v areálu Pod Lesem zatancovat, zazpívat či jen popovídat se sousedy. K poslechu hrál
Jaromír Drábek. Podávala se trampská cigára a studené pivo, které v parném letním dni
přišlo jistě vhod.
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Volby do obecního zastupitelstva konané ve dnech 5. – 6. října 2018
Počet
volených
členů
zastupitelstva
7
Kandidátní listina
Voděrady všem
Nezávislé sdružení
kandidátů obce
Voděrady 2018

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

425

298

70,12

298

2 013

Hlasy
Počet
1 392

V%
69,15

621

30,85

Počet kandidátů

Počet mandátů

9

5

9
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Voděrady všem
Pořadové
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasy

Kandidát

Počet
210
202
166
181
193
186
182
45
27

Lepka Lubomír
Watermanová Zdenka
Havelka Miroslav
Novák Jan
Koudelka Miroslav
Horáková Radka Mgr.
Švec Pavel
Zouharová Petra
Slezák Michal

V%
15,08
14,51
11,92
13,00
13,86
13,36
13,07
3,23
1,93

Nezávislé sdružení kandidátů obce Voděrady 2018
Pořadové
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasy

Kandidát

Počet
102
105
70
63
58
52
84
15
72

Opluštil Miroslav
Španěl Zdeněk
Opluštil Tomáš
Součková Ilona
Straka Vlastimil
Vlach Jan
Fiedor Tomáš
Hrubý Jan
Topinka Petr
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V%
16,42
16,90
11,27
10,14
9,33
8,37
13,52
2,41
11,59

Zvolení zastupitelé
Kandidát
Lepka Lubomír
Watermanová Zdenka
Koudelka Miroslav
Horáková Radka Mgr.
Švec Pavel
Španěl Zdeněk
Opluštil Miroslav

Kandidátní listina
Voděrady všem
Voděrady všem
Voděrady všem
Voděrady všem
Voděrady všem
Nez.sdr.kan.obce Voděrady
2018
Nez.sdr.kan.obce Voděrady
2018
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Hlasy
210
202
193
186
182
105
102

Oslava 100. výročí vzniku naší republiky
V letošním roce oslavila naše republika 100. výročí vzniku. I naše obec se připojila
k oslavám tohoto výročí. V neděli 28. října uspořádal Obecní úřad Voděrady oslavu. Kvůli
nepříznivému počasí si diváci vyslechli program v sále kulturního domu. Děti z Dětské
skupiny Sluníčko a ze Základní školy Voděrady zazpívaly písničky Ach synku, synku;
Chválím tě země má nebo Křišťálová studánka, průvodní slovo pronesl starosta obce
Lubomír Lepka, básněmi ho doplnila Martina Španělová. Zaplněný sál kulturního domu si
poté zapěl národní hymnu České a Slovenské republiky. Na závěr se přítomní přesunuli
před kulturní dům, kde byla slavnostně přestřižena páska na lípě svobody a odhalen
pamětní kámen.
Josef Václav Sládek: Slovanská lípa
Na slovanské lípě
roste mnoho snětí,
a my jedné matky
slovanské jsme děti.
Mnohá větev suchá,
mnohá nalomená,
ale lípa stojí
vzdorná, neskloněná.
I ať vichr duje,
blesk se do ní pustí,
ona bude státi,
ona bude růsti.
Vzdor na vzdory světu,
na radosť svým dětem,
krásná, silná, velká,
obalená květem!
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Ustavující schůze zastupitelstva
Ustavující schůze nového zastupitelstva obce Voděrady se konala 3. listopadu. Ze schůze
nebyl omluven žádný z nových zastupitelů, avšak účast občanů byla zanedbatelná.

Přátelské posezení voděradských občanů
Obecní úřad Voděrady uspořádal v sobotu 24. listopadu v
kulturním domě tradiční posezení voděradských občanů. Jako
vždy na úvod vystoupil starosta obce Lubomír Lepka s
krátkým projevem o investicích v naší obci. Zmínil rovněž
plány na příští kalendářní rok a pozval obyvatele obce na
vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu. Pak již
uvolnil prkna jeviště pro voděradské ochotníky, kteří jako
každý rok uvedli premiéru nové hry. V letošním roce se
jednalo o situační komedii Světáci. Po divadle do pozdních
nočních hodin hrála k tanci a poslechu hudební skupina STYL
Boskovice.
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Vánoční jarmark
Advent je pro mnohé z nás dobou, kdy se snažíme z celého roku co nejvíce dodržovat
tradice. Je to čas kdy lidé nešetří hřejivým slovem, úsměvem či přáním někoho obdarovat.
Neboť každý i ten nejmenší dárek má svůj smysl. V tomto duchu se nesl i vánoční
jarmark, který se konal 1. prosince. Kromě výtvorů dětí z Dětské skupiny Sluníčko a
Základní školy Voděrady bylo možné na jarmarku koupit spoustu krásných výrobků od
místních i přespolních. Vánoční atmosféru naladily svým vystoupením děti z dětské
skupiny a základní školy. Proběhla i tvořivá dílna v podobě zdobení perníčků a malování
keramiky. Byly vítány všechny šikovné ručičky. Součástí letošního jarmarku byla i
výstavva obrázků Zdeňka Ministra. Zdeněk nás se svými obrázky chodí těšit do školky i
knihovny. Proto jsme chtěli jeho tvorbu představit i širší veřejnosti. Mile nás překvapilo,
kolik lidí možnosti navštívit jarmark využilo a pochvalné ohlasy nám udělaly velkou
radost.

8

Štědrodenní polévka
V poledne na Štědrý den opět starosta obce Lubomír Lepka nezklamal voděradské občany
a připravil svoji štědrodenní polévku. Na úvod pronesl krátký proslov, v němž popřál
všem přítomným občanům krásné prožití vánočních svátků. Poté zarecitovali Markéta a
Matyáš Horákovi, Martina Španělová a Denisa Doskočilová vánoční básně. Po tomto
krátkém programu už si mohli občané dát očekávanou polévku. Na výběr bylo mezi
zelnou a čočkovou polévkou. Pro zahřátí bylo možné si dát „dospělácký“ nebo „dětský“
punč. I tentokrát bylo možné si s sebou odnést betlémské světlo.

Lubomír Lepka, Irena Kuncová, Šárka Konečná, Martina Konečná
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 Základní škola
Ze života Základní školy Voděrady
V pondělí 3. září 2018 byl zahájen nový školní rok 2018/2019. Do první třídy nastoupil
nový žák Lubor Grznár. Do školy byl pozván pan starosta Lubomír Lepka, aby slavnostně
zahájil školní rok a aby přestřihnul pásku od nově zrekonstruované jídelny. Tam si děti
pochutnaly na ovocném dortu. V letošním školním roce očekáváme díky dětské skupině
nárůst počtu žáků. Všem dětem nadále poskytujeme individuální péči, nabízíme pestrou
zájmovou činnost v kroužcích i bezplatnou školní družinu.

Na začátku září jsme pořádali CVIČENÍ V PŘÍRODĚ. Děti jsme rozdělili do dvou
skupin, které mezi sebou soupeřily ve znalostech z prvouky a přírodovědy.
Dne 27. září se konala DRAKIÁDA. Byli jsme moc rádi, že na tuto akci přišlo mnoho dětí
školního i předškolního věku. Všechny děti byly oceněny drobnými dárky. Hlavní ceny
dostali vítězové s drakem nejvýše létajícím, nejkrásnějším, největším, nejstrašidelnějším a
s drakem domácí výroby.

10

Děti se vždy hodně těší na LOUČENÍ S LETNÍM ČASEM. Letos akce připadla na pátek
26. října. V prostorách dětské skupiny se konala halloweenská dílna a pak, až se setmělo,
následoval lampionový průvod směrem na hřiště. Tam děti v doprovodu kytary zazpívaly
známé písničky a spolu s rodiči si užívaly tajemné noci u táboráčku s voňavými špekáčky.
Ohniště nám ohlídali místní hasiči. Za to jim vřele děkujeme.

Ve čtvrtek 8. listopadu jsme spolu s dětskou skupinou navštívili divadelní představení
RUMCAJS v Blansku. Herci z litvínovského divadla nás nezklamali. Děti se bavily,
hodně jsme se nasmáli a těšíme se na další představení.
Koncem listopadu jsme organizovali SBĚR STARÉHO PAPÍRU. Papír se dával přímo
do kontejneru za školou, proto jsme si nemuseli dělat starosti s jeho skladováním.
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Děkujeme všem, kteří jste se sběru zúčastnili a pomohli tak přispět škole a dětské skupině
na kulturní akce.
Naši žáci se letos zapojili do literární soutěže JIŽNÍ MORAVA ČTE. Děti soutěžily
v kolektivech. První místo obdrželi Jan Kudláček a Patrik Cvrkal, druhé místo Timea
Lukačovská, Veronika Kubínová a Pavlína Zábojová, třetí místo Markéta Horáková s
Eliškou Uhrovou.
Ve vzdělávání se nám osvědčilo PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ. Na projektech děti
spolupracují v týmu. V samostatné práci předvedl zajímavou prezentaci Jan Kudláček na
téma Korály a houby.
Dne 20. prosince jsme navštívili místní knihovnu s cílem posílit zájem dětí o čtení knížek
s naučným i zábavným obsahem.
Vánoční atmosféru jsme naladili poslední den před vánočními prázdninami. U stromečku s
dárky jsme si zazpívali koledy, ochutnali cukroví a perníčky a promítali pohádky.
Na jaro plánujeme plavecký výcvik, cvičení v přírodě, divadelní představení, veřejné
vystoupení ke Dni matek, Den dětí a školní výlet.

Školní družina a zájmová činnost
Všechny děti, které chodí do školy,
navštěvují také školní družinu. Ve školní
družině vyrábíme různé výrobky na vánoční
jarmark, hrajeme stolní hry, sportujeme,
tančíme, zpíváme a také se vzděláváme a
poznáváme svět. Do kulturního domu
chodíme hrát florbal, vybíjenou a malou
kopanou s molitanovým míčem. Díky panu
Cvrkalovi, jež věnoval základní škole
sponzorský dar, jsme získali základy
programování na robotické myši a naučili se
pracovat se stavebnicí LEGO-education.
Když je příznivé počasí, chodíme rádi na
vycházky do lesa nebo do blízkého okolí
Voděrad. Ve školní družině si tak hrajeme,
ale také prohlubujeme naše vzájemné vztahy
a přátelství.
Do nového roku přejeme všem lidem hodně
radosti a zdraví.
Mgr. Petr Najbr
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 Dětská skupina
Dětská skupina Voděrady v naší obci působí již třetím rokem. Mnohdy se můžete dočíst o
dětských skupinách jako o hlídací službě. Je to však o tom, jak si to zřizovatel nastaví. U
nás ve Voděradech se snažíme co nejvíce přiblížit klasickým mateřským školám. Každý
týden má svoje téma, které se prolíná do všech činností daného týdne. Na téma týdne
vytváříme, malujeme, povídáme si, zkoumáme atd.
Ke všem dětem přistupujeme individuálně, bereme v potaz jejich individuální vývoj.
Rozvíjíme všechny formy myšlení, řeči, vnímání, fantazie apod. – vše formou hry,
dramatizace. V souvislosti s rozvíjením školní zralosti dětí a přípravou předškoláků jsme
absolvovali v Mateřské škole v Letovicích přezkoušení našich 7 předškoláčků. Od paní
ředitelky dostali opravdu těžké úkoly, které všichni splnili – za což dostali velikou
pochvalu a sladkou odměnu. Kromě jiného s dětmi podnikáme různé výlety jak do
blízkého, tak vzdáleného okolí – letiště Brno, zámek Boskovice, ZOO Vyškov, lesopark,
plavání, koncerty, divadla atd. Celkově jsme za rok 2018 podnikli nebo se zúčastnili 25
akcí.
Ve druhém prázdninovém týdnu jsme se vydali s dětmi na dobrodružnou VÝPRAVU ZA
ŠMOULÍKY do Jedovnic na pozvání jednoho hodného pána. V autokempu Olšovec se
pravidelně každý den pořádají animační programy pro děti z kempu. Každý den se nese v
jiném duchu. My jsme si vybrali středeční program, tedy Šmoulí den. Dobrodružství
spočívalo už jen v cestování. Nejprve jsme jeli autobusem, pak vlakem a zase autobusem –
jen cesta pro nás byla prvním zážitkem. V Jedovnicích nás čekala krásná 1,5 km dlouhá
procházka po hrázi až do
kempu, kde už kamarád
Wiki svolával děti na
dopolední
animační
program. Program začal
nejprve rozcvičkou a
tancem s Wikim, poté už
přišli mezi děti Šmoula se
Šmoulinkou a zábava
začala. Děti tancovaly,
soutěžily a celý program
si pořádně užily. Na závěr
se s námi Šmoulinka
vyfotila a popřála nám
šťastnou
cestu
do
školičky.
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Při častých procházkách v lese se
děti nenásilnou formou učí, jak se
chovat v přírodě. SKŘÍTEK
VÍTEK nám pomáhá rozeznávat
stromy, rostliny a zvířátka, která tu
žijí. A provází nás na všech našich
procházkových dobrodružstvích
již druhým rokem. Děti rády
poznávají okolí naší vesnice.
Oblíbily si také nedaleký lesopark
v Drnovicích. V době teplých
podzimních dnů jsme si tam
nejednou
zaskotačili
na
prolézačkách, houpačkách nebo jsme společně překonávali různé překážky. Po vydatné
svačince v lesoparku zvládáme pěšky i zpáteční cestu. Naše oblíbená trasa vede vedle
drnovského kostela, a pak přímo za nosem přes „Hůry“ do školky.

V podzimním bloku „VE ZDRAVÉM
TĚLE, ZDRAVÝ DUCH“ jsme se
vypravili
do
krytého
bazénu
v
Boskovicích. Pobyt ve vodě děti velice
bavil. Vodní hrátky – proplouvání pod
brankou, házení míče na cíl atd. –
prověřily jejich odvahu a plaveckou
zdatnost. Výlet za vodním sportem jsme
zakončili sladkou odměnou v cukrárně.

Pohyb a s ním spojené různé rytmy děti velice baví. Snažíme se jim hudbu přiblížit
především aktivně. Několikrát do týdne si při ranní rozcvičce zacvičíme s dětskými
písničkami. Nebo vyťukáváme jejich rytmus. Hudbu dětem přibližujeme i pasivně –
poslechem. Proto jsme se v září zúčastnili VÝCHOVNÉHO KONCERTU v Sebranicích.
Celým programem nás provázel Mgr. Leoš Drahotský s kolegyní. Poznávali jsme melodie
ze známých českých pohádek, při kterých jsme si i zatančili. A zároveň jsme viděli a
slyšeli zvuky několika pro nás netradičních hudebních nástrojů.
Děti milují pohádkové příběhy. Pravidelně si je čteme před spinkáním po obědě. Rádi a
často si také hrajeme maňáskové divadlo. Ale nejvíc si to děti užívají, když za nimi přijede
„opravdové divadlo“. 26. září 2018 přijelo do Sluníčka tentokrát tišnovské DIVADLO
PARAVÁNEK. Sledovali jsme hudební pásmo Pohádky ze Špalíčku, které bylo protkáno
veselými písničkami. Děti se rády zapojily do jednotlivých her a aktivně zahrály na
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doprovodné hudební nástroje – bubínek, triangl, činely a různá ruchadla. Tanec a smích
nám nechyběl.
V polovině listopadu jsme si v kulturním domě „ZASKOTANČILI S VERČOU“. Přijela
za námi velice hudebně a příjemně energicky naladěná Verča až od Olomouce. Hned po
jejím prvním vkročení do kulturního domu bylo jasné, že ta paní je „sluníčko“ a dokáže
rozesmát a roztancovat každého i pochmurně naladěného člověka. Základním bodem
jejího vystoupení bylo propojit hudbu a pohyb. Aktivně děti i dospělé zapojila do
tematicky laděného programu s názvem „Podzim“. Setkali jsme se s autorskými
písničkami na téma vitamíny, bacily nebo zdravá strava. Ale také jsme se se zvířátky
připravovali na zimu, a tak jsme zpívali s medvědy, veverkou a dalšími. V kulturním domě
se nás sešla spousta. Soudě dle rozzářených očí si to užili jak malí, tak velcí.
Opět po roce jsme se 14. prosince 2018 sešli ve Sluníčku, kde si každý mohl sám či s
pomocí rodičů napsat své tajné přáníčko Ježíškovi. Přání jsme přivázali na BALONKY a
společně je v parku u vánočního stromu vypustili. Koukali jsme napjatě na oblohu tak
dlouho, než nám balonky zmizely k Ježíškovi.

Poté jsme se opět přesunuli do budovy a začala VÁNOČNÍ BESÍDKA DĚTÍ z dětské
skupiny. Nejprve Radka Horáková řekla pár slov a seznámila rodiče s dosavadním děním,
aktivitami a akcemi ve Sluníčku. Poté už si vzaly slovo děti. Pod vedením Ireny Kuncové,
Radky Horákové a Markéty Švancarové předvedly směsici vánočních básniček a písniček,
ke kterým i společně zatancovaly. Rodiče děti ocenili velkým potleskem, pak přišla řada
na vánoční dílničku. Děti si mohly vyrobit andělíčka nebo vánoční spirálku. Pro ještě
vánočnější atmosféru se rozléval čaj a k zakousnutí bylo několik druhů vánočního cukroví.
Největší ohlas měly perníčky, které napekly samotné děti z dětské skupiny. Příjemným
odpolednem jsme si navodili vánoční atmosféru a na chvilku se zastavili v předvánočním
shonu. Nezbývalo nic jiného než popřát všem šťastné Vánoce plné pohody a klidu.
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CHARITATIVNÍ AKCE SLUNÍČKA
Na konci listopadu se miniškolka zapojila do charitativního projektu Českobratrské církve
evangelické
s
názvem
„KRABICE OD BOT“. Region
Boskovicka zásluhou sociálních
pracovníků, terénních pracovníků,
pracovníků v nízkoprahových
centrech či azylových domech
vytipoval několik desítek dětí, pro
které mohou lidé se srdcem na
správném místě naplnit krabici od
bot různými věcmi např. psacími
a výtvarnými potřebami, bonbony,
oblečením, hračkami atd. K nám
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do Sluníčka jste donesli 22 velkých dárečků pro děti ve věku od novorozenců až po 17 let.
Vámi přinesené krabice od bot jsme 7. prosince 2018 odvezli na určené místo, odkud
putovaly dětem v našem regionu, kterým určitě vykouzlí úsměv na tváři a radost v
dětských očích.
V prosinci jsme se ještě rádi zapojili do další charitativní akce s názvem „JEŽÍŠKOVA
VNOUČATA“. S tímto krásným dobročinným projektem je spojen Český rozhlas.
Původní myšlenka byla taková, že si vyberete nějakého seniora a zprostředkujete mu
nějaký zážitek. Ale tým z Českého
rozhlasu akci rozšířil i na školy,
školky a různá dětská zařízení s
prosbou, aby děti namalovaly
přáníčka, která pracovníci rozhlasu
rozešlou do všech domovů seniorů,
nemocnic či domovů s pečovatelskou
službou, aby na Štědrý den potěšily
každého osamělého člověka. Snad
jsme namalovali taková přáníčka,
která rozzáří životem posmutnělé oči.
Pro velký zájem místních i
přespolních připravujeme druhou
dětskou skupinu. Díky ní se budova školy s více než stoletou tradicí zase o něco rozroste,
a tak přibude i spousta dětského smíchu a výskání. Škola v centru obce tak i nadále
neztratí svůj význam.
Závěrem bychom chtěly podotknout, že děti z dětské skupiny se nemalou měrou zapojují
do veřejného dění naší obce např. vystoupením při 100. výročí republiky, vánočním
jarmarku nebo rozsvícení vánočního stromu, což patří mezi hlavní cíle pedagogického
sboru.
Za Dětskou skupinu Voděrady
Mgr. Radka Horáková a Irena Kuncová

DĚTSKÁ SKUPINA 2 VODĚRADY
Dne 28. října 2018 začaly výkopové práce pro stavbu druhé dětské skupiny. Začalo se
s několikaměsíčním zpožděním, ale jen týden po podepsání smlouvy a různých schůzkách
se všemi pracovními složkami. Z tohoto zdlouhavého a náročného procesu bylo
nejjednodušší získat kompletní stavební povolení, které jsme obdrželi na počátku června.
Poté byly otevřeny dotační programy na rekonstrukci a provoz včetně vybavení (žádosti o
dotace byly podány na Evropský fond pro místní rozvoj a Evropský sociální fond).
Pravidla pro poskytnutí evropských dotací a vnitřní směrnice obce Voděrady o veřejných
zakázkách nás zavazovala k vypsání výběrového řízení, v rámci kterého měla být vybrána
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stavební firma, jež přestavbu provede. V prvním řízení nebyla vybrána žádná firma z
důvodu nesplnění podmínek výběrového řízení. Až ve druhém výběrovém řízení byl
vybrán dodavatel, který splnil veškeré podmínky a zavázal se, že stavbu předá v co
nejkratším čase. Samozřejmě s ohledem na počasí a materiál, kterého je stále nedostatek.
Vzhledem k nespočtu různých překážek se tak počátek stavby opozdil.
Na rekonstrukci prostor pro druhou dětskou skupinu žádáme o dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) ve výši
2 732 237 Kč. Obec Voděrady bude vázána spoluúčastí ve výši 5% z celkové částky, což
činí 136 611 Kč.
Žádaná částka na provoz a vybavení druhé dětské skupiny na 3 roky činí 2 403 251,25 Kč,
z toho spoluúčast obce je 120 162,57 Kč (5%). Dne 14. prosince 2018 nám bylo sděleno,
že jsme dotaci na tříletý provoz a vybavení druhé dětské skupiny získali.
Mgr. Radka Horáková
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 Sbor pro občanské záležitosti
V neděli 9. září 2018 byli v zasedací místnosti kulturního domu přivítáni tři občánci:
Denisa Opluštilová, Natálie Hejčová a David Čech. Rodičům blahopřejeme a dětem
přejeme hlavně zdraví a štěstí.
Lenka Plevačová
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 Kulturní komise
Rozsvícení vánočního stromu a mikulášská nadílka
Zhruba stovka lidí si v první adventní neděli nenechala ujít tradiční rozsvícení vánočního
stromu na návsi v parku. Přítomné přivítal krátkým proslovem starosta obce a pozval je na
akce, které do konce roku ještě voděradské občany čekaly. Adventní náladu podtrhly tóny
koled a vánočních písní v podání dětí ze Základní školy Voděrady a Dětské skupiny
Sluníčko. Poté se už voděradský strom rozzářil desítkami malých zářivých světýlek. Okolí
stromečku provoněly čaj, grog a vánoční punč. I když teplota vzduchu neklesala pod nulu
a začalo i pršet, nálada u stromu
rozhodně mrazivá nebyla. Po
krásném ohňostroji, jenž následoval
po rozsvícení stromku, zazněla
známá píseň Hezké svátky a na
osvíceném traktoru dojel očekávaný
Mikuláš s andělem a čerty, kteří
zrovna pod kotlem zatápěli. Hodné i
zlobivé děti řekly básničku a dostaly
balíček plný sladkostí. Čerti naložili
ty nejzlobivější děti na vlečku a
odjeli do pekla. Rok uteče jako voda
a Mikuláš s čerty dojedou zase. Snad
se už všechny děti polepší a nikoho
si neodnesou.
Kulturní komisi těší, že se u vánočního stromu sešli lidé nejen z Voděrad, ale i z okolních
vesnic. Do nového roku přeje všechno nejlepší.
Lenka Plevačová
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 Divadelní spolek DIVVOOCH
Divadelní spolek Divvooch si pro letošní sezónu nastudoval již dlouho odkládanou
komedii Světáci. Letos pod vedením Mirka Křepely. Divadelníci se sešli první týden v září
a za necelé tři měsíce bylo vše nazkoušeno a nacvičeno. Představitelé se vrátili do doby
bývalého Československa a prožili si noční život v nejluxusnějším hotelu v Praze. Známý
příběh vypráví o trojici ženatých fasádníků, kteří chtějí proniknout do tajů nočního života.
Jejich cílem je okouzlit elegantní dámy z vysoké společnosti. Poprvé v historii se
divadelní spolek rozhodl pro živou hudbu a to hudební skupinu Cinco maestros, a volba
byla úspěšná. Diváci jako vždy ochotníky, a tentokrát i hudebníky, za jejich práci, která
jim významně ukrajuje z jejich volného času, odměnili potleskem.
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Charitativní představení
Divadlo se ve Voděradech hraje již 20. sezónu. Při příležitosti tohoto významného jubilea
se divadelníci rozhodli věnovat jedno představení charitativní činnosti. 20 161 Kč, jež se
vybraly na představení v sobotu 15. prosince 2018, putovaly do Mobilního hospice
svatého Martina při Oblastní charitě Blansko. Divadelníci tak chtěli vzdát hold těžké práci,
kterou sestry, lékaři, sociální pracovníci a další obětaví lidé konají pro těžce nemocné
pacienty. Mobilní hospic sv. Martina pomáhá umírajícím pacientům a jejich rodinám, aby
mohli důstojně projít touto těžkou životní etapou. Zaměřuje se zejména na to, aby pacienti
mohli trávit poslední dny doma, v klidu se svými blízkými.
Po novém roce spolek vyjíždí se svou hrou do okolních obcí, aby předvedl své divadelní
umění a pozvedl slávu obce Voděrady. Sezona je zakončena derniérou ve Zbraslavci, a
pak už divadelníkům začnou zasloužené prázdniny.

Představení Světáci můžete zhlédnout:
Obora
5. ledna 2019 v 17:00 hod.
Žďárná
12. ledna 2019 v 17:00 hod.
Rozseč
2. února 2019 v 17:00 hod.
Petrov
23. února 2019 v 17:00 hod.
Zbraslavec
16. března 2019 v 17:00 hod.
Lenka Plevačová, Šárka Konečná
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 Knihovna
BESEDA S HYNKEM KLIMKEM
První podzimní akcí v knihovně byla beseda se šumavským spisovatelem Hynkem
Klimkem. Uskutečnila se ve středu 3. října 2018 v prostorách Dětské skupiny Sluníčko.
Hynek Klimek se ve své tvorbě zabývá především sbíráním pověstí o strašidlech. Své
Strašidláře přivezl na ukázku i do Voděrad. Na besedě nadchl děti příběhem o strašidle
Čumidle, které čumí na lidi, kteří nedělají to, co mají. Po besedě následovala malá tvořivá
dílna, v níž si děti namalovaly voděradské strašidlo. Na jejich výtvory se můžete podívat v
knihovně.

BESEDA SE SPISOVATELKOU A ILUSTRÁTORKOU VLASTOU
ŠVEJDOVOU
O měsíc později, 3. listopadu 2018, k nám v rámci projektu Jižní Morava čte, zavítala
spisovatelka a zejména ilustrátorka Vlasta Švejdová. Vlasta Švejdová se proslavila svými
ilustracemi dětských knih a spoluprací s nakladatelstvím Alter, pro které tvořila obrázky
do učebnic. V tvořivé dílně, která byla součástí besedy, si děti vyzkoušely práci ilustrátora
a malovaly pohádku O Červené Karkulce.
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JIŽNÍ MORAVA ČTE
I v letošním roce Knihovna Voděrady zopakovala účast v celokrajské soutěži „Jižní
Morava čte“, jež má podporovat čtenářství v našem regionu. „Moje obec – moje město –
můj kraj za 100 let“ bylo téma, na které mohly děti tvořit své výtvarné práce, literární
texty nebo audio-vizuální prezentace. Vyhlášení výsledků proběhlo 3. listopadu v
prostorách Dětské skupiny Sluníčko.
Ve IV. kategorii (speciální literárněvýtvarná soutěž pro kolektivy od 8 - 15
let) zvítězil Jan Kudláček s Patrikem
Cvrkalem. Druhé místo obsadilo trio
Veronika
Kubínová,
Timea
Lukačovská a Pavlína Zábojová. Na
třetím místě skončily Eliška Uhrová a
Markéta Horáková.
Výtvarnou soutěž pro děti od 4 do 7 let
vyhrál Lukáš Palán, na druhém místě
následován Dominikem Cvrkalem a Vítězslavem Kubínem. Na třetí místo dosáhli Nikolas
Novotný a Petr Šeďa. Vítězové postoupili do krajského kola.
Slavnostní vyhlášení proběhlo 1. prosince v dětském divadle Polárka. Bohužel jsme v
letošním roce nezopakovali stejný úspěch jako loni, přesto všem dětem děkujeme za účast.

BESEDA S DĚTMI ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VODĚRADY
Akcí, která završila nabitý podzimní program v knihovně, byla beseda s dětmi ze základní
školy Voděrady. Děti navštívily knihovnu těsně před Vánocemi, 20. prosince, a spolu s
knihovnicí Šárkou Konečnou si připomněly, kdy je knihovna otevřená, jak jsou v ní knihy
uloženy a začetly se do příběhu „Lyšajův sen“ z knihy Kocour Mikeš od českého
spisovatele a ilustrátora Josefa Lady. Na závěr si popovídaly o vánočních tradicích.
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KNIHOVNÍ SYSTÉM TRITIUS
Od digitalizace knihovny v roce 2015 používala knihovna systém Clavius, který byl
rozšířený v celém regionu Blansko a používal se v okolních knihovnách asi 15 let.
Bohužel tento systém dosloužil a my museli v listopadu letošního roku přestoupit na nový
systém s názvem Tritius. Nový program vyniká bezpečností a větším množstvím funkcí,
které knihovnicím a čtenářům nabízí. Systém se ale teprve zabíhá a programátoři v něm
vychytávají drobné chybičky. Mějte tedy strpení. Doufáme, že v prvních měsících roku
2019 bude již vše plně funkční.

VYBRANÉ ÚDAJE ZE STATISTIKY KNIHOVNY ZA ROK 2018
V knihovně lze vybírat ze 4 642 knih. V letošním roce jsme do knihovny pořídili celkem
66 knih, z toho 39 knih pro dospělé čtenáře, 24 knih pro děti a 3 knihy naučné. Celkové
náklady na nákup nových knih dosáhly částky 12 063 Kč. Některé knihy pochází rovněž z
Vašich darů. Velmi děkujeme paní Dudíkové za knihy, které knihovně darovala.
V letních měsících bylo v knihovně odepsáno 210 knížek, z toho 144 kusů beletrie pro
dospělé, 48 knih pro mládež a 18 knih naučných.
V knihovně je zaregistrováno 69 čtenářů, z toho 50 žen a 19 mužů. Celkem čtenáři
vykonali 789 návštěv knihovny. Rekordmankou je paní Kučková, která knihovnu
navštívila 30x.
Mezi nejžádanější knihy patří „Něžnost“ od Davida Foenkinose, „Dobře mi tak“ od Radky
Třeštíkové a „Malinový sen“ od Jany Benkové.
Šárka Konečná
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 Tělovýchovná jednota
Uplynulé akce TJ Voděrady
Turnaj v nohejbale: 6. 7. 2018
Letního turnaje v nohejbale se letos účastnilo
pouze 5 týmů. Vítězství z minulého roku opět
obhájil „Alexa tým“ vedený Radkem Alexou.

Pouť ve Voděradech: 17. 8. – 19. 8. 2018
V rámci pouťových oslav zorganizovala TJ páteční zábavu s kapelou Nonus, tradiční
sobotní turnaj starých pánů, večerní sobotní zábavu s kapelou Emergency a nedělní
posezení s kolotoči. Především páteční zábava s populární kapelou Nonus slavila velký
úspěch především díky hojné účasti místních i přespolních návštěvníků. Sobotního turnaje
starých pánu se tradičně zúčastnily 4 týmy: Voděrady, Drnovice, Skalice nad Svitavou a
Jevíčko. Tento rok turnaj ovládla Skalice nad Svitavou. Naši fotbalisté skončili po
nevydařených výkonech na posledním 4. místě. Pouťový víkend byl zakončen posezením
na hřišti s kolotoči.
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Turnaj ve stolním tenise: 22. 12. 2018
Tradiční turnaj ve stolním tenise se letos konal dne 22. prosince. Díky výborné přípravě a
propagaci turnaje byla letos velice hojná účast jak ze strany neregistrovaných hráčů,
kterých se zúčastnilo celkem 28, tak i ze strany profesionálních hráčů, kterých se do
turnaje zapsalo 32. Kategorii neregistrovaných ovládl Martin Přibyl z Boskovic a
registrované vyhrál David Peterka ze Svitávky.

Ostatní akce:
Kromě tradičních akcí se uskutečnila brigáda na tenisovém kurtu, brigáda na úklid
spadaného listí na hřišti a sběr železného šrotu po obci.
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Aktivity TJ 2018
Fotbal – podzim:
Od podzimu nastupovalo mužstvo Voděrad s novým trenérem panem Jaroslavem Alexou,
který po dlouhé aktivní kariéře plynule přešel do nové role. Náš tým posílili Antonín Juřek
a David Polák ze Sebranic a Martin Husák a Petr Švancara z Drnovic. Nový, výrazně
omlazený kádr, zvládl v podzimní části získat z 9 zápasů 18 bodů a drží se aktuálně na 2.
místě tabulky s šesti bodovou ztrátou na vedoucí, suverénně hrající Drnovice „B“. I přes
nemalou ztrátu na vedoucí pozici v tabulce má mužstvo ambice na postup do III. třídy a v
jarní části sezóny se bude snažit tyto ambice naplnit.
Složení týmu:
Pavel Bednář (C), Tomáš Opluštil, Pavel Kudláček, Jaroslav Alexa, Lukáš Miksan, Radim
Pavel, Aleš Komprda, Václav Huňka, Pavel Švec, Přemysl Boček, David Dvořák, David
Páral, Michal Šebek, Štefan Adamec, Martin Husák, Petr Švancara, Tomáš Dvořák, David
Polák a Antonín Juřek.
Trenér: Jaroslav Alexa
Výsledky podzim:
Voděrady : Velké Opatovice „B“ 4:0
Voděrady : Skalice „B“ 3:1
Voděrady Lažánky 3:1
Voděrady : Vísky „B“ 4:0
Voděrady : Letovice „B“ 0:1

Jedovnice „B“ : Voděrady 1:2
Vavřinec „B“: Voděrady 2:1
Doubravice „B“ : Voděrady 2:7
Drnovice „B“ : Voděrady 7:0

Tabulka podzim 2018:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tým
Drnovice B
Voděrady
AFK Letovice B
Lažánky
Skalice n.Svitavou B
SK Doubravice nad Svitavou B
TJ Vavřinec B
SK Jedovnice B
Vísky B
Velké Opatovice B

Z
9
9
9
9
9
9
8
9
9
8

V
8
6
5
5
5
3
3
2
2
0
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R
0
0
2
1
1
2
2
2
0
0

P
1
3
2
3
3
4
3
5
7
8

Skóre
39:8
24:15
31:16
20:12
25:19
17:20
15:21
28:28
15:40
3:38

B
24
18
17
16
16
11
11
8
6
0

PK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stolní tenis:
Sezóna stolního tenisu je přibližně v polovině. Voděrady stejně jako minulý rok
reprezentují 2 mužstva – Voděrady „A“ a „B“. Voděrady „A“ po sestupu z RPII do RPIII
stabilizovalo své výkony a nyní se nachází ve středu tabulky na 7. místě. Voděrady „B“
hrají soutěž RS I a aktuálně jsou na 5. místě tabulky s pouhou ztrátou šesti bodů na první
místo. Především v „Béčku“ je letos vidět, že hráči jsou za několik let mnohem více
sehraní a mají dobrou tréninkovou morálku, což se kladně podepisuje na výkonech
mužstva.
Složení jednotlivých mužstev:
Voděrady „A“ – Radim Švancara, Petr Trčka, Miroslav Kyrcz, Veronika Švancarová,
Lubomír Prokop
Vedoucí: Radim Švancara
Voděrady „B“ – Jan Novák, Michal Slezák, Pavel Šmerda, David Mrázek, Roman
Opluštil, Lukáš Kotouček, Markéta Švancarová
Vedoucí: Jan Novák
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Tabulky stolní tenis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Družstvo
Velenov A
Bořitov B
Vanovice A
Petrovice A
V. Opatovice B
Zbraslavec D
Voděrady A
Okrouhlá A
Brumov B
Kunštát C
Němčice A
Ždárná C

PU
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

V
8
7
6
5
5
5
3
2
1
1
1
0

R
0
0
1
0
0
0
2
3
1
1
0
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Družstvo
Rájec C
Svitávka B
Zbraslavec E
Kuničky A
Voděrady B
Petrovice C
Letovice B
Kunštát D
Boskovice C
Vísky A
Suchý A
Šošůvka D

PU
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

V
7
6
6
6
5
4
3
3
2
1
1
0

R
0
1
1
0
0
1
1
1
2
0
0
1

P
0
1
1
3
3
3
3
3
6
6
7
8
P
1
1
1
2
3
3
4
4
4
7
7
7

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

skóre
118:26
91:53
83:61
77:67
76:68
85:59
71:73
74:70
62:82
60:84
39:105
28:116
skóre
91:53
102:42
86:58
91:53
78:66
94:50
68:76
65:79
59:85
48:96
47:97
35:109

body
32
29
27
23
23
23
19
17
12
12
11
8
body
29
27
27
26
23
21
18
18
16
11
11
9

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 h.
Předcvičuje Pavla Nováková a Lucie Vašková.
Tenis:
Tenisová sezóna probíhá každoročně od jara do konce podzimu na tenisovém kurtu u KD.

Plánované akce TJ na rok 2019
Tělovýchovná jednota Voděrady stejně jako roky předchozí uskuteční následující akce:
pálení čarodějnic, turnaj v nohejbale, pouť na hřišti s turnajem starých pánů a vánoční
turnaj ve stolním tenise. V rámci pouťového víkendu přislíbili zahrát kapely Nonus a
Emergency.
Tělovýchovná jednota Voděrady děkuje obci Voděrady a všem občanům za podporu
v roce 2018 a přeje vše nejlepší do nového roku 2019.
Pavel Kudláček
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 Kiliangang Motosraz
Ve slunečných dnech 20. až 22. července se areálem Pod Lesem opět rozezněly motorky.
Konal se tu již šestý ročník motosrazu, který pořádá drnovický Motoklub Kiliangang. Jako
každý rok byl pro návštěvníky připraven bohatý program.
Motosraz byl zahájen v pátek ve tři hodiny. Mezi kapelami, které vystoupily, byly mimo
jiné Harlej, Kern, Doga či Smola a hrušky. Ale to nejlepší bylo teprve před námi.
Druhý den byl tradičně zahájen Vyjížďkou za Lenku Opluštilovou, při které mohli
voděradští občané zahlédnout všechny možné typy motocyklů, na nichž přijeli návštěvníci
motosrazu. Jedním z nejzajímavějších lákadel letošního ročníku byly jízdy freestylových
motokrosařů FMX v čele s Petrem Pilátem, nejúspěšnějším českým freestyle
motokrosařem.
Organizátoři však mysleli i na
charitu a jako každý rok
proběhla
dražba
dresů
sportovců. Účastníci dražby
mohli přihazovat např. na dresy
Kateřiny Neumannové, Tomáše
Rosického, Karla Abrahama
nebo Petra Piláta. Celkem se
podařilo v dražbě získat dvě stě
dvacet čtyři tisíc korun, dalších
čtyřicet tisíc korun se získalo
v tombole. Výtěžek byl určen
pro předčasně narozené děti.
Celková částka 264 000 Kč byla
rozdělena mezi Neonatologické
oddělení a Pediatrickou kliniku
Fakultní nemocnice Brno. Za
vybrané peníze byly nakoupeny
tzv. pelíšky pro novorozence,
deky a zdravotnické doplňky.
Ze zbylých peněz bylo pořízeno
56 speciálních měřičů dechu.
Dále byla na Neonatologickém
oddělení za vytěžené peníze
opravena skladová místnost pro
přístroje a pomůcky nezbytné
pro zajištění péče o novorozence.
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Po dražbě se mohli návštěvníci věnovat hudebnímu programu. Vystoupily skupiny
Zakázaný ovoce, Citron či UDG.
Závěrem nezbývá než pozvat na další ročník motosrazu, který se bude konat 19. – 21.
2019. Těšit se můžete na skupiny OLYMPIC, HORKÝŽE SLÍŽE, TURBO, KERN,
WALDA GANG, VOLANT a další. Bližší informace naleznete na www.kiliangang.cz.
Martina Konečná
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 Sbor dobrovolných hasičů
Kulturní a společenské akce
Posezení pro členy SDH
Dne 3. července jsme pro členy SDH a jejich rodiny uspořádali posezení na hřišti.
Čukotské vinobraní
Dne 6. října jsme podruhé uspořádali vinobraní v kulturním domě. Jako tradičně k
poslechu a tanci hrála skupina AKCENT a mohli jste si pochutnat na výborném burčáku,
víně a domácím uzeném. Pro pobavení vystoupila taneční skupina z Olomučan se svou
ukázkou „kloboukového tance“. Každý ale očekával, že vystoupíme i se svou kulturní
vložkou. Proto jsme pro účastníky vinobraní zopakovali úspěšnou spartakiádu z
hasičského plesu. Z našeho pohledu šlo o vydařenou akci, v jejíž tradici rozhodně hodláme
pokračovat.
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Mikulášská nadílka
Dne 5. prosince jsme se opět vydali vesnicí trochu postrašit, ale i potěšit děti malým
dárkem. Obnovená tradice se ujala a naši návštěvu již očekává téměř každá rodina s dětmi.
Silvestr
Z důvodu minimální návštěvnosti v posledních letech jsme se rozhodli ukončit pořádání
silvestrovských oslav. Spousta z nás tento den raději tráví s přáteli a rodinou, což je
rozhodně dobře.
Pokud měl však někdo chuť trávit poslední den roku 2018 ve větší společnosti, mohl zajít
do „hospody U Řehůřků“, která byla speciálně pro tuto příležitost otevřena.

Činnost JSDH (jednotky SDH)
Ve druhém pololetí letošního roku JSDH vyjížděla k mimořádně vysokému počtu událostí.
Za důležitý považujeme fakt, že jsme byli schopni vyjet ke každé z nich.
30. července 2018 v 19:30 hod. – spadený strom přes půl cesty (u zastávky Krhovrozcestí).
2. srpna 2018 v 16:02 hod. – požár pole, místo události bylo nahlášeno jako pole ve směru
na Sebranice. Ve skutečnosti šlo o pole nad Poustkami (nad Opluštilovými). Díky tomu
jsme spolu s několika dalšími sbory dorazili na místo později, než bychom chtěli.
3. srpna 2018 v 11:34 – požár pole u fotbalového hřiště. Oba požáry způsobil kámen
uvíznutý v liště kombajnu.
3. srpna 2018 v 13:34 hod. – dohled nad požářištěm u fotbalového hřiště.
13. srpna 2018 v 17:24 hod. – transport pacienta do vrtulníku.
18. srpna 2018 v 3:58 hod. – spadený strom přes cestu ve směru na Drnovice.
28. září 2018 v 18:52 hod. –
odchyt pobíhajících ovcí u
čerpací stanice u Krhova.
Ovce byly zhruba 3 dny
ustájeny
za
kulturním
domem, pak si je vyzvedl
majitel z Rájce-Jestřebí.
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Ostatní činnost
Dozor JSDH při lampionovém průvodu
Účast na rozsvícení vánočního stromu

Plánované akce na rok 2019
Výroční valná hromada (19. 1. 2019)
Hasičský ples (26. 1. 2019)
Masopustní průvod (2. 3. 2019)
Kácení máje (1. 6. 2019)
Čukotské vinobraní (28. 9. 2019)
Mikulášská nadílka (5. 12. 2019)
Rekonstrukce hasičské zbrojnice.
Oprava (náhrada) přenosné motorové stříkačky PS 12.
Dne 5. prosince 2018 nás bohužel opustil náš dlouholetý člen pan Miroslav Koutný. Čest
jeho památce.
Pavel Švec
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 Společenská rubrika
V roce 2018 se narodilo šest dětí: Petr Dvořáček, Tomáš Jušik, Adéla Odehnalová, Denisa
Opluštilová, Natálie Hejčová a David Čech.
Rozloučili jsme se M. Topinkou, M. Barvou a M. Koutným.

Jubilea v roce 2019
50: Jarmila Jancová, Vladimíra Švancarová, Alena Hrušková, Jiří Opluštil
55: Alena Abrahamová, Miloš Dufek, Oldřich Tatíček, Miroslav Topinka, Miroslav
Opluštil, Jitka Švehlíková
60: Zdeněk Provazník, Pavla Kudláčková, Lubomír Lepka
65: Věra Zachovalová, Marie Vondálová, Miroslav Havelka, Marie Kotlánová
70: Josef Doskočil, Marta Doskočilová, Miroslav Pavel
75: Bohumila Švancarová, Alena Štaudová, Yvonna Sojková, Miroslav Bednář, Anna
Kučková
80: František Kučka
85: Bořivoj Fojt
Z obce Voděrady se v roce 2018 odstěhovalo 10 obyvatel, přistěhovalo se 15 obyvatel. Ke
konci roku měla obec k trvalému pobytu hlášených 539 obyvatel.

 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
pondělí
středa

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

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).
Ekodvůr
V zimním období bude sběrný dvůr otevřen každou první sobotu v měsíci od 10:00 do
11:00, počínaje 1. 12. 2018. Případné další informace a upřesnění budou uveřejněny na
stránkách obce a vyhlášeny rozhlasem.
Lze ukládat kov, zahradní odpad, suť (malé množství), velkoobjemový odpad.
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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, pro rezervaci
termínu kontaktujte obecní úřad na tel. čísle 516 472 428. Předání areálu zajišťuje Ilona
Součková (tel. 723 713 762).
Osoby s trvalým pobytem ve Voděradech
800 Kč včetně energií/den

Osoby bez trvalého pobytu ve Voděradech
1 200 Kč včetně energií/den

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)
Osoby s trvalým pobytem ve Voděradech
500 Kč včetně energií/den

Osoby bez trvalého pobytu ve Voděradech
1 000 Kč včetně energií/den

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
Katastr nemovitostí
Obchodní rejstřík
Rejstřík trestů
Živnostenský rejstřík
Výpis z bodového systému řidičů

cena za 1. stranu
100,- Kč
100,- Kč
50,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
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cena za každou další
50,- Kč
50,- Kč
0,- Kč
50,- Kč
0,- Kč

Nová ambulance alergologie a klinické imunologie
Od 3. září 2018 je otevřena nová ordinace alergologie a klinické imunologie pro dospělé a
děti od 6 let MUDr. Zuzany Matyášové, Ph.D. v Boskovicích a Letovicích na adresách:
Boskovice: Nemocnice Boskovice, Otakara Kubína 179, 680 01
Ordinační doba: Pondělí 07:00 – 13:30
Úterý 07:30 – 14:00
Čtvrtek 08:00 – 17:00
Pátek 07:30 – 11:30
Letovice: Nemocnice Letovice s.r.o., Pod Klášterem 17, 679 61
Ordinační doba: Středa 07:30 – 13:30h
Objednávat se můžete na tel.: + 420 605 444 072.
Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí
Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2019
nejpozději do 31. ledna letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně
na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou od 21. do 31. ledna
využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro
Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území Jihomoravského kraje, nad rámec
obvyklých úředních hodin v pondělí a ve středu.
Pondělí
21. 1. 2019
8:00 – 17:00

Úterý
22. 1. 2019
8:00 – 17:00

Středa
23. 1. 2019
8:00 – 17:00

Čtvrtek
24. 1. 2019
8:00 – 17:00

Pátek
25. 1. 2019
8:00 – 14:00

Pondělí
28. 1. 2019
8:00 – 17:00

Úterý
29. 1. 2019
8:00 – 17:00

Středa
30. 1. 2019
8:00 – 17:00

Čtvrtek
31. 1. 2019
8:00 – 17:00

Pátek
1. 2. 2019
8:00 – 14:00

Noví majitelé nemovitostí vyplňují a podávají pouze jedno daňové přiznání za všechny
své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje.
Noví majitelé nemovitostí vyplňují a podávají pouze jedno daňové přiznání za všechny
své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Povinnost podat přiznání mají
všechny osoby, které v průběhu roku 2018 nově nabyly nemovitost (např. koupí, darem,
dědictvím, kolaudací apod.). Poplatníci, kteří již podali přiznání v některém z předchozích
let, mají tuto povinnost pouze v případě, že se změnily okolnosti rozhodné pro stanovení
daně, tj. např. došlo k prodeji nemovitosti nebo naopak k nabytí další (dosud nepřiznané)
nemovitosti nebo došlo ke změně v osobě poplatníka.
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 Kalendář akcí 7-12/2018
26. ledna
16. února
2. března
9. března
30. dubna
25. května
1. června
8. června
13. července
16. – 18. srpna
28. září
5. prosince

Hasičský ples
Zimní sousedské posezení
Masopustní průvod
Dětský karneval
Pálení čarodějnic
Dětský den
Kácení máje
Rybářské závody
Letní sousedské posezení
Pouťové oslavy
Čukotské vinobraní
Mikulášská nadílka
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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 a sazba IZ Zahálka s.r.o., č. p. 101, 679 31
Sebranice.
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