
517 34 Voděrady 70

Obec Voděrady

Telefon: 494 384 524

www.obec-voderady.cz
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S Voděradským zpravodajem jsme teprve na startovní čáře a prostoru
pro zlepšování jsme si vědomi. Proto budeme velmi rádi, pakliže nás v naší
vydavatelské práci podpoříte a podělíte se s námi o zajímavý článek,
fotogra� i nebo námět. Své příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu:
urad@obec-voderady.cz nebo novotna@obec-voderady.cz nebo nám
je přineste osobně.

Přeji Vám všem hezké léto, Bc. Michal Hejna - starosta

Dále bychom Vám rádi připomněli možnost jednoduchého a pohodlného
způsobu získávání důležitých informací o dění v obci. Zprávy můžete
dostávat formou SMS. K odběru zpráv od obecního úřadu se můžete
přihlásit vyplněním formuláře na adrese www.obec-voderady.cz.
S registrací Vám samozřejmě rádi pomůžeme i přímo na úřadě.

Vážení spoluobčané, vážení chalupáři,

Za jeho vydáním stálo mnoho práce a o to víc si vážíme pomoci všech, kteří
nás podpořili a přiložili ruku k dílu. Jejich jména najdete zveřejněná
pod příspěvky, na kterých se podíleli nebo jsou přímo jejich autory.

k mé velké radosti se Vám do rukou dostává první vydání našeho nového
Voděradského zpravodaje, ve kterém bychom Vás chtěli informovat o dění
v naší obci a jejím blízkém okolí.

Voděradský zpravodaj bude distribuován zdarma do každé domácnosti
přibližně 2 – 3 krát ročně, druhé číslo pro letošní rok si klademe za cíl vydat
v období před Vánoci.
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BŘEZEN BYL VE ZNAMENÍ MASOPUSTNÍHO
VESELÍ NA VRCHÁCH

Tak jako tradičně, i letošní masopust byl ve znamení hodování, veselí a oslav konce zimy.
Užili si ho jak děti, tak i dospělí. Velké díky všem, kteří se průvodu zúčastnili, připravili
pohoštění, přivítali maškary a především pak voděradským hasičům, kteří celou akci
zorganizovali.

Masopustní průvod vyrazil v sobotu 2. března kolem
8. hodiny z Vojenic a dále pokračoval přes Novou Ves,
Ježkovice a Vyhnanice až do Voděrad. K tanci i k poslechu
všem zúčastněným vyhrávali muzikanti z Valánečky,
k nimž se připojili i muzikanti z řad našich občanů.

V masopustním průvodu nechyběly rozličné masky
místních i přespolních. Vidět jsme mohli například
nevěstu se ženichem, čápa, zdravotní sestřičku, Červenou
Karkulku, kominíka, policistu, klauny a mnoho dalších.
A pokud jste je nespatřili na vlastní oči, určitě jste o nich
alespoň slyšeli…
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JEZEVČATA VYCHOVÁVAJÍ KE VZTAHU
K PŘÍRODĚ

Momentálně kroužek navštěvuje 14 dětí a máme za sebou
mnoho pěkného. Již od počátku se kroužek snažíme
zpestřit různými zážitky, které se našim nejmenším vryjí
do paměti tak, aby na ně mohli vzpomínat celý život. Každé
společné setkání je doprovázeno zvířecími kamarády, např.
našimi čtyřnohými přáteli českého fouska Hariho s Izzy,
maďarského drátosrstého ohaře Diega s Mimi a drsno-
srstého jezevčíka Yorkyho. Občas nás svou návštěvou poctí
i dravci, především Mia - oblíbené káně, se kterým mají
děti možnost pracovat jako sokolníci.

Začátky nebyly jednoduché a naše zkušenosti s výukou
mládeže byly téměř mizivé. Nezbylo nám nic jiného než se
s tím poprat. Nicméně jsme za uplynulé roky udělali
mnoho pokroků a těší nás zjištění, že si kroužek oblíbilo
mnoho mladých adeptů. Je to pro nás hnací síla, která nás
udržuje při chuti s mládeží pracovat.

Realizací mysliveckého kroužku jsme byli osloveni v roce
2013 panem Stanislavem Tomešem z honebního
společenstva Vrcha. Kroužek začal fungovat pod záštitou
Mysliveckého spolku „Háj“ Voděrady - Lično.

Myslivecký kroužek Jezevčata MS Háj Voděrady, Lično funguje od října roku 2014 a momentálně
ho navštěvuje 14 dětí s nefalšovaným zájmem o přírodu. Jeho vedoucími jsou Klára Janíková
z Lična a Lukáš Vašata z Uhřínovic, kteří za uplynulé roky udělali velké množství pokroků
a práce (i když to v počátcích neměli jednoduché). O tom svědčí celá řada dětí, které ochotně
opustily počítačové a televizní obrazovky a namísto toho se každé pondělí vydávají do světa
myslivosti a přírodního prostředí. Na následujících řádcích nám činnost kroužku přiblíží.

Za dobu našeho působení jsme uskutečnili i řadu výletů,
např. do Opočenské obory nebo do záchranné stanice
v Jaroměři. Každý rok se účastníme chovatelské okresní
výstavy trofejí a ti starší, kteří se začínají postupně
vybavovat na myslivecký život, Viva Natury v Lysé nad
Labem. Účastníme se i myslivecké soutěže Zlatá srnčí
trofej, kde mají děti možnost předvést, co se s námi naučili.
Na soutěžích se prezentujeme nejen šikovnými dětmi, ale
nově i jednotnou vizáží, kterou nám zajistila trička, která
jsme si sami navrhli a nechali pro náš kroužek vyrobit.
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Za Jezevčata Lukáš Vašata a Klára Janíková

Náš kroužek přinesl výsledky, na které jsme si však museli

Naše děti dobře vědí, že myslivost není jen zábava, ale také
starost a velká spousta práce, kterou je třeba do této
činnosti investovat. Své vědomosti, schopnosti, šikovnost‚
a píli děti projevují při pracovních činnostech při výrobě
krmelců, ptačích budek a při účasti na mysliveckých
brigádách.
Letos měla mládež možnost poznat přikrmování zvěře
v době nouze, podílela se na asanaci krmelců, údržbě
mysliveckého zařízení a výstavbě posedů. Ještě nás však
čeká mnoho činností, které musíme stihnout do konce
roku. Například je třeba dodělat ptačí budky a následně je
instalovat do přírody, uskutečnit výlet a rozloučit se se
školním rokem u společného opékání buřtů.

nějakou dobu počkat. Současná situace je taková,
že mnoho mysliveckých spolků zaniká z důvodů
přestárlého kolektivu a nemají žádné následníky. U nás
jsou vyhlídky příznivé! Letos jsme totiž do mysliveckého
spolku přijali dvě z našich kroužkových dětí, které nám už
pomalu odrostly, a ujali se jich jako mysliveckých adeptů.
Jsou jimi Přemysl Pinkas z Vyhnanic a Tomáš Tošovský z
Lična.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří kroužek
podporují, obci Voděrady a honebnímu společenstvu
za � nanční podporu a Josefu Novákovi z Ježkovic
za příspěvek krmné řepy, která byla využita k přikrmování
zejména zaječí zvěře v době nouze.
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Dne 8. června 2019 proběhlo v rekreačním
areálu Horalka ve Sněžném okresní kolo
soutěže Zlatá srnčí trofej. Matěj Michl
z Houdkovic z mysliveckého kroužku
Jezevčata Voděrady obsadil krásné 3. místo
v mladších žácích, za což mu tímto
gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů i v
dalších ročnících této soutěže.



DODRŽUJEME LIDOVÉ ZVYKY A TRADICE!

Lidové zvyky a tradice člověka
provázejí od pradávna. Byly silným
prostředkem pro stmelování rodiny,
obce i celého národa. Vývoj
civilizace se na nich bohužel
podepsal. Mnohé byly potlačeny,
zapomenuty a přečkaly jen ty, které
v sobě mají prvky zábavnosti a tím
jsou pro dnešního člověka
přitažlivé. Zájem o lidovou kulturu
by měl být vzbuzován už u dětí
v předškolním věku. Vždyť chceme-
li, aby náš národ žil, musíme
už v dětech vzbuzovat národní
povědomí a zajistit předávání našich
tradic z generace na generaci.

O to se snažíme v naší jednotřídní Mateřské

škole ve Voděradech. Každoročně se děti těší na

náš masopustní průvod masek po vesnici,

oslavu Velikonoc – svátků jara, kdy ve školce

máme nejprve holčičí a potom i chlapeckou

koledu. Následuje rej čarodějnic s opékáním

vuřtů na školní zahradě. Nechybí ani čaro-

dějnická diskotéka, soutěže a hry. Na Den matek

pořádáme besídku pro maminky a babičky

a předáváme jim vyrobená přáníčka a dárečky.

S voděradskými a hosty oslavujeme každoročně

posvícenskou pondělní „Zlatou hodinku“.

V prosinci nás vždy navštíví Mikuláš s anděly

a čerty, kteří přinášejí dětem nadílku. V čase

adventním se připravujeme na Vánoce. Je to

doba, na kterou se všechny děti těší. Pro své

blízké vyrábíme dárečky a přáníčka a potom

je potěšíme vánočním vystoupením. A pak

už se napínají ouška, aby slyšela, až zazvoní

zvoneček. Z dodržování těchto lidových zvyků

a tradic vám nabízíme několik fotogra� í

s našimi dětmi.
Za MŠ Voděrady

Blanka Nováková, vedoucí učitelka
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Voděradští hasiči sice nepravidelně, ale téměř vždy vychovávali novou
generaci mladých hasičů. Již v 60. letech minulého století se účastnili soutěží
a hasičských akcí mládeže.  Podrobnější informace, jak činnost s mládeží
probíhala, však nejsou. Svědectvím jsou jen dochované fotogra�e.

O MLADÝCH HASIČÍCH VE VODĚRADECH

Na konci devadesátých let začal fungovat kroužek mladých

hasičů pod vedením Jana Kopeckého. Kroužek se těšil

velké oblibě a jeho nadšenci byli zapojeni i do celo-

republikové soutěže Plamen. Bohužel, tento kroužek

přestal fungovat někdy kolem roku 2003 a to na více než

10 let.

Od ledna 2019 se ujala vedení kroužku Lenka Stodůlková

z Voděrad, která pomáhala s kroužkem již od samého

začátku. K pomoci přizvala i zkušeného vedoucího Pavla

Hviždě. Aktuálně kroužek navštěvuje 16 dětí a tudíž se

i letos podařilo sestavit 2 týmy na okrskovou soutěž.
Ohni zmar!

V roce 2014 se Martinu Brandejsovi podařilo sestavit

družstvo dětí, které předvedlo na okrskové soutěži báječný

útok. Děti pak jely za odměnu na výlet. Kroužek začal

fungovat pravidelně a to každých 14 dní. Soutěže Plamen se

děti zatím nezúčastnily, avšak i tak se staly platnými členy

okrskových soutěží. V roce 2018 byly dokonce sestaveny

2 týmy dětí.

Děti nám jsou svojí pomocí a činností velkým přínosem!

Od roku 2017 nám pomáhají vyčistit okolí Voděrad od

odpadků. I přesto, že se nám v roce 2017 zdálo, že už

v příkopech u cest žádné odpadky nejsou, bylo o rok

později sebráno kolem deseti (!) pytlů odpadu. A ani

v letošním roce odpadu v přírodě neubylo.
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AŤ HUDBA ZNÍ!

Letošní nový rok jsme odstartovali muzikálovými písněmi
Mariana Vojtka a Terezy Mátlové, která zazpívala i se svou
dcerou Emilkou. Při této příležitosti se zrodil nápad
požádat Terezu o patronaci našich koncertů, které od
té doby nesou název „Hudební rok na Vrchách“. Tereza se
této příležitosti ráda zhostila a díky tomu bude každoročně
zahajovat Novoroční koncert spolu se svým hostem.
Velikonoce jsme oslavili dalším nezapomenutelným
hlasem, který patřil Szidi Tobias, ale tím pro letošek určitě

A tak nás během loňského roku poctila svojí návštěvou
a pohladila svým hlasem Naďa Válová v recitálu „S úctou
Evě Olmerové“, jaro přivítalo trio Opera Divas v čele
s Pavlínou Senič, Terezou Mátlovou a tenorem Martinem
Matouškem, který pro nemoc zastoupil Andreu Kalivo-
dovou. Na podzim vystoupila Bára Basiková a adventní čas
byl ve znamení opery v podání mezzosopranistky Ester
Pavlů a tenora Jakuba Pustiny. Velkým překvapením pro
vás, posluchače, byl rychnovský soubor X-Tet, který sklidil
obrovský úspěch.

Váš Libor Nízký
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Jsou to již dva roky, co se voděradským
kostelem sv. Petra a Pavla rozezněl hlas
výtečné šansoniérky Zlatky Bartoškové‚
v rámci vánočního koncertu. Adventní čas,
krásné písně a skvělé publikum, řekl jsem
si a rozhodl se v pořádání koncertů jako
předseda kulturní komise Obce Voděrady
pokračovat.

nekončíme. Čeká nás totiž ještě září s Jitkou Zelenkovou
a „Francouzské Vánoce“ s Radkou Fišarovou. Přípravy
na další rok jsou již nyní v plném proudu a mohu prozradit,
že se máte na co těšit. V závěru nechci vynechat
poděkování velmi důležitému člověku, bez kterého by se to
celé neobešlo, a tím je náš pan farář Jan Bystrý. Přeji vám
všem krásně prožité léto a budu se těšit na viděnou
na našich dalších koncertech.



HASIČSKÁ SOUTĚŽ NA NOVÉ VSI

V sobotu 8. června 2019 se na návsi v Nové Vsi uskutečnila

Okrsková soutěž v požárním útoku a zároveň oslava 135 let

od založení sboru SDH Nová Ves. Soutěže se zúčastnilo

5 družstev mužů, dvě družstva žen a dvě družstva dětí.

První místo, včetně putovního poháru, získali hasiči

z Nové Vsi, v ženské kategorii vyhrálo družstvo žen z

Uhřínovic a v dětské kategorii zvítězily starší děti

z Voděrad.
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městských škol, to nemají lehké. Proto si ceníme výsledků,
které nebývají vůbec špatné, i když to nejsou zrovna
ty nejvyšší příčky. Další sportovní aktivitou organizovanou
pro děti je plavecká štafeta a bruslení v Opočně. Třešničkou
na dortu bývá každý rok pobyt na horách pro žáky
1. i 2. stupně.
Pro učitele a zaměstnance školy znamenal začátek roku
přípravu školního plesu, dětského karnevalu, Dne otevře-
ných dveří, zápisu do prvního ročníku a mateřské školy.
Většina akcí je za námi. Ples i karneval má již tradici,
organizaci už zvládáme a jsme rádi, když lidé přijíždějí do
Voděrad. Byli jsme zvědaví, jak dopadne Den otevřených
dveří. Ale i ten se vydařil. Školu navštívilo velké množství
lidí, kterým se líbily prostory školy, kulturní vystoupení
žáků i příjemné posezení ve školní jídelně s občerstvením.
O další zážitky z naší školy se s vámi podělíme opět příště.

Za Základní školu Voděrady

Mgr. Bohuslava Jarkovská

Vzdělání, sport a příroda – to je název našeho školního
programu, kterým se při organizování různých akcí
řídíme. První měsíce nového roku se žáci účastní školních
a ti úspěšnější i okresních kol soutěží. Úspěšný byl Petr
Hron z 9. ročníku v okresním kole konverzační soutěže
v anglickém jazyce. Dívky z 6. a 7. ročníku, Mája Helanová
a Veronika Forejtková, určitě neudělaly ostudu naší škole
v náročné olympiádě z biologie. První stupeň recitoval,
soutěžil v matematice, učil se, jak správně pečovat o své
zuby, ale také kreslil pěkné obrázky s tématikou „Hasiči“
a „Všechno je ve hvězdách“.
Žákům 2. stupně se snažíme pomoci se orientovat
v dnešním ne vždy jednoduchém světě. Beseda s mluvčí
rychnovské policie a s pracovníky sdružení OD5K10 je pro
ně přínosem. Stejně tak jako snaha vrátit děti k četbě knih.
Celostátně organizovaná Noc s Andersenem probíhá i na
naší škole.
V tento čas je naplánovaná i celá řada sportovních soutěží.
Naše děti se jich účastní, ale v konkurenci velkých, většinou

ZE ŽIVOTA NAŠÍ ŠKOLY
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Podzim utekl jako voda a po předvánočních tradičních akcích, jako je Mikuláš ve škole, vánoční
diskotéka, vánoční koncert rychnovského pěveckého sboru Carmina, vánoční tvoření, jsme plni
očekávání vstoupili do nového roku 2019. Hned v jeho začátku nás čekalo mnoho úkolů
a pro děti, učitele i veřejnost celá řada zajímavých akcí. Úkolem číslo jedna bylo samozřejmě
zdárně zakončit první pololetí školního roku, a pochlubit se tak rodičům s těmi (každý podle
svých možností) nejlepšími výsledky. Pro žáky 9. ročníku je zase důležité nepodcenit přípravu
na přijímací zkoušky na střední školy.



Z DĚNÍ MYSLIVECKÉHO SPOLKU „HÁJ“
VODĚRADY - LIČNO

V jarním období probíhají myslivecké brigády se
zaměřením na údržbu či výrobu krmných zařízení
a slanisek. Součástí je čištění a desinfekce krmelců v celé
honitbě i příprava a osetí mysliveckých políček pro zvěř.
Jarních prací je zkrátka bezpočet.

Hned na začátku března proběhlo sčítání zvěře včetně
kontroly jejího zdravotního stavu a kondice po přestálé
zimě. A to zejména pozorováním na ochozech, stávaništích
a u krmelců. V zimních měsících probíhal lov lišek a kun.

30. března na statku u Felzmannů proběhla myslivecká
výroční schůze s mnoha hosty. Byly předneseny bilanční

Myslivci našeho spolku, spolu s dětmi z kroužku Jezevčata,
počátkem roku intenzivně přikrmovali zvěř v celém revíru.
Ta se v zimních měsících, v době nouze, neobejde bez péče
člověka. Do jeslí se zakládá kvalitní sušená píce a letnina,
do korýtek pak žaludy, kaštany a oves, případně sušené
jeřabiny (tzv. jadrné krmivo). Okolo krmelce a po lese
myslivci pokrmují krmivem dužnatým, zejména řepou
a jablky. Samozřejmostí je celoroční doplňování solníků
lizem.

zprávy za uplynulý rok a plán práce a mysliveckého
hospodaření na rok letošní.
V současné chvíli je ve spolku 11 lovecky upotřebitelných
psů, 4 štěňata jsou ve výcviku. Do učení na myslivce byli
přijati 2 noví adjunkti, které čeká nelehká roční adeptura,
aby pak mohli stanout před zkušební komisí na zkouškách
a následně vstoupit do mysliveckého cechu.
V dubnu se konala okresní přehlídka trofejí v Dobrušce,
kde náš myslivecký spolek předloženými trofejemi
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O tom, že je činnost mysliveckého spolku nesmírně pestrá a obšírná záležitost, ví své jeden
z jeho členů, Petr Culek z Vojenic, který nám v následujících řádcích přiblíží jeho aktivity.

rozhodně ostudu neudělal!
Na konci dubna se z Vrchů
vypravila početná skupina
myslivců a přátel přírody do
Tutlek na jarní svod štěňat a
psího dorostu loveckých psů.
Atmosféra byla skvělá a naši
psi bez výhrad uspěli.

Za Myslivecký spolek „Háj“

Voděrady – Lično, Petr Culek
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V sobotu 6. dubna 2019 již po patnácté
přivítala své stávající i nové návštěvníky
rozhledna Osičina, jejíž provoz zajišťuje
SDH Vojenice. Přijďte se rozhlédnout i Vy!

VZHŮRU NA ROZHLEDNU

Rozhledna tu stojí od roku 2002, do provozu byla uvedena
25. 6. 2004. Loňské teplé počasí a nové propagační
materiály od Svazku obcí Dřížná přispěly k vydařené
uplynulé sezóně. Počet návštěvníků se tak oproti
předchozím rokům zase o něco zvýšil. Pokud jste tak již
neučinili, zavítejte se pokochat krásným výhledem z výšky
33 metrů i letos. K vrcholu Vám stačí vystoupat 165 schodů.
A pokud by Vás výstup na rozhlednu přeci jen zmohl,
můžete využít místního občerstvení s chlazenými i teplými
nápoji a na cestu domů si zakoupit med od místního
včelaře. Rozhledna Osičina i její okolí rozhodně stojí za
navštívení.

Otevírací doba rozhledny

soboty, neděle a státní svátky:

1. dubna – 31. října

10:00 – 12:00 h., 13:00 – 18:00 h.

pondělí až pátek: 13:00 – 18:00 h.

Letní prázdniny:
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Třetí červnový víkend patřil ve Vojenicích oslavě dobrého
piva. V sobotu 15. června od 13 hodin přivítalo Sdružení
dobrovolných hasičů Vojenice všechny své příznivce
na svém, již osmém, Vojenickém Pivobraní. Návštěvníci
mohli ochutnat na 11 druhů točených piv různých barev
a chutí z okolních i vzdálenějších minipivovarů. Nechybělo
ani oblíbené vojenické pivo Vršoveček, připravené

OHLÉDNUTÍ ZA VOJENICKÝM PIVOBRANÍM
speciálně k této příležitosti. O muziku se postarala kapela
ze Základní umělecké školy v Dobrušce, kapela No Rules
a Rocksorry z Houdkovic. V průběhu celého dne panovaly
vysoké teploty a k radosti pořadatelů většinu návštěvníků
neodradil ani silný liják, který se přes Vojenice přehnal
ve večerních hodinách.



Jak se již v minulých letech ukazovalo – nejvíce požárů
zaviní lidská nedbalost. Mezi nejčastější příčiny vzniku
požáru z nedbalosti patří: kouření (špatně uhašený
nedopalek), požáry v kuchyni (př. vznícení potravin při
vaření), přetížení elektrických obvodů, požáry tepelných
zářičů (př. sušení oblečení na tepelném zářiči), požár
spotřebičů, nedodržování čištění a kontrol komínů,
nesprávná manipulace se žhavým popelem, zanedbání
bezpečnostních předpisů atd.

Pokud máme v domácnosti hlásič, který nás včas upozorní
na vzniklý požár, může se nám podařit tento požár uhasit
vlastními silami. Avšak pozor! Nikdy nepřeceňujme své
síly, mnohdy je lepší utéct a zachránit si zdraví a život.
Majetek se nechá nahradit.
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OHEŇ - DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN

Ano, takový oheň v kamnech nás hřeje,
na ohni si můžeme uvařit jídlo, ale vždy se
musíme chovat obezřetně, aby se z dobrého
sluhy nestal zlý pán, který bude ničit. Ročně
v České republice vznikne průměrně více
jak 19 000 požárů, při kterých dojde
k usmrcení 120 osob a 1250 osob se zraní.
Požáry vznikají v budovách, na volném
prostranství, ale hoří také vozidla.

Statistiky jsou neúprosné. V roce 2015 došlo v domác-
nostech k 5279 požárům se škodou 451 236 900Kč, 61 osob
bylo usmrceno a dalších 737 osoby bylo zraněno.

V našem prvním vydání Voděradského zpravodaje
bychom se rádi věnovali požárům. De�nic požáru existuje
několik. Nám zde postačí jedno základní vyjádření – požár
je každé nežádoucí hoření, které ohrožuje osoby na zdraví
a životě a ohrožuje majetek.

O tom, že je velice důležité včas pozorovat, že došlo
k požáru, není pochyb. Jak na to? Máme dobré pomocníky
a těmi jsou hlásiče požáru. I Česká republika po vzoru
mnoha jiných zemí přijala v roce 2008 nové předpisy, které
ukládají povinnost v nových rodinných domech a bytech
instalovat požární hlásiče. Nejvhodnější je instalovat
hlásiče požáru do všech obytných místností. Naopak
do vlhkých a prašných prostor se doporučuje tyto hlásiče
neinstalovat (je doporučován jiný typ hlásiče: vyzařování
plamene, tepelný).

Od Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého
a Pardubického kraje a od Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska se nám do rukou dostala zajímavá publikace.
Tato povedená příručka pro občany, z roku 2018,
si předsevzala za cíl seznámit své čtenáře s riziky v oblasti
požárů, problematikou ochrany obyvatelstva a částečně
i s první pomocí. Dovolte nám, abychom vám část těchto
informací předali formou pravidelných příspěvků
prostřednictvím našeho zpravodaje.

Ohlášení požáru:
150 Hasičský záchranný sbor

155 Zdravotnická záchranná služba

158 Policie ČR

112 Centrum tísňového volání

156 Městská policie



6. Zejména v bytových domech udržujte volný

přístup k hasicím přístrojům a vnitřnímu
požárnímu vodovodu s nástěnným hydrantem.

ubytovacích zařízení. v množství 40 l
na jeden spotřebič v nerozbitném obalu, slouží-li
k vytápění těchto objektů.

Lze pouze

13. V garáži se smí skladovat max. 40 litrů PHM
pro osobní automobil, 80 litrů PHM pro nákladní
automobil a 20 litrů olejů pro jedno stání.

14. Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími

plyny umisťujte na snadno přístupných a
dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivů
chráněných místech.

uzavíratelných nádob.

7. k hlavnímu uzávěru vody,
plynu, produktovodu, ústřednímu topení a vypínači
elektrické energie.

Udržujte volný přístup

4. nedopalky a zápalky.Dokonale uhaste

5.
nejen na schodištích a chodbách, ale i ve sklepích
a garážích.

Udržujte volné únikové cesty a únikové východy

8. v obalech pro ně
určených.
Hořlavé kapaliny skladujte

9. odděleně od jiných druhů
paliv nebo hořlavých a hoření podporujících látek.
Pevná paliva ukládejte

10. ukládejte do nehořlavýchNevychladlý popel

11. (např. uhlí)U látek majících sklon k samovznícení

, zda nedochází k samovznícení.sledujte

12. ve společných a
sklepních prostorách bytových domů nebo
Hořlavé kapaliny se nesmí ukládat
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15. Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími

plyny nikdy neumisťujte v prostorách pod úrovní
terénu, v garážích, světlících, kotelnách, místnostech
pro spaní, společných prostorách bytových domů a
ubytovacích zařízení.

17.
od hořlavých předmětů, stavebních konstrukcí,
podlah.

Dodržujte bezpečné vzdálenosti spotřebičů

18.
komínů, spalinových cest, spotřebičů, elektrických
a plynových zařízení. Spotřebiče používejte jen
k účelu, pro který byly vyrobeny.

Zabezpečte pravidelné kontroly, čištění a revize

16. zařízení
a spotřebičů.
Dodržujte návody a doporučení výrobců

19. světla, elektrické a
plynové spotřebiče, uhaste otevřený oheň, zavřete
okna a vodu.

Při odchodu z domova vypněte

20. Instalujte do bytu a rodinného domu detektor

kouře a hasicí přístroj s hasební schopností

alespoň 34A.

DVACATERO BEZPEČNÉ DOMÁCNOSTI:

2.
k jiným činnostem.
Neodcházejte od vaření

3. Nekuřte v posteli či

křesle, jste-li unaveni.

1. Nenechávejte otevřený

oheň bez dozoru.
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V obci Voděrady, Vojenice a Uhřínovice je zajištěn svoz
BIOODPADU � rmou VOSPOL, spol. s r.o. Přepychy.
Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad rostlinného
původu jsou přistaveny ve Voděradech u rampy pod čp. 36
a dále u hřbitova. V obci Vojenice a Uhřínovice se tento
kontejner nachází v areálu bývalého JZD.

Svoz bioodpadu:

Co do kontejneru nepatří: komunální odpad, jednorázové
pleny, obaly od potravin, sklo, plasty, plechovky, tetrapaky,
textil, vlna, kůže, maso, kosti, oleje, uhynulá zvířata, popel,
pařezy, uhlí, cigarety, sáčky z vysavačů, kamení a další
biologicky nerozložitelný odpad
Platba za svoz bioodpadu z přistaveného kontejneru je

hrazena obcí.

Možnost mimořádného přistavení kontejneru: Pokud
budou občané potřebovat, mohou si na tel. 604 242 491
domluvit přistavení kontejneru pro své potřeby (například
při vyklízení sena nebo slámy z půdy). V takovém případě si
však budou muset zaplatit dopravu kontejneru. Uložení
bioodpadu je hrazeno obcí.

Co do kontejneru patří: tráva, listí, větve, plevel, zbytky
rostlin, sláma, seno, piliny, dřevní štěpka, hlína z květináčů,
zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky a kávová sedlina

Přímý odvoz bioodpadu do Přepych: Občané mohou
odvézt svůj bioodpad přímo do Přepych. Zde bude zapsáno
jeho množství a uložení bude také zaplaceno obcí. Je však
zapotřebí předložit občanský průkaz pro kontrolu trvalého
bydliště.

TŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME

Většina z vás, našich občanů, si zaslouží
poděkování za řádné třídění odpadu. Přesto
bychom rádi požádali občany, aby zvážili,
co dávají do popelnic a kontejnerů na
tříděný odpad. S jistotou lze říci, že stavební
suť, která byla nalezena v měsíci únoru
v nádobě na tříděný odpad ve Voděradech,
tam nepatří. Níže si Vám dovolujeme
připomenout některé důležité informace.

Termíny svozu komunálního odpadu

v druhé polovině roku 2019:
11. 6.,  25. 6.,  9. 7.,  23. 7.,  6. 8.,  20. 8.,  3. 9.,

17. 9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12.
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V zájmu zkvalitnění životního prostředí bude během
letních měsíců rozšířeno spektrum sbíraných odpadů
o rostlinné oleje a tuky z domácností. Sběrné nádoby,
zřetelně označeny polepem s návodem, budou rozmís-
těny v každé vesnici a budou uzamčeny, aby se zamezilo
vhazování nepatřičného odpadu.

od dubna do října (pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hodin)

Otvírací doba kompostárny v Přepychách:

Svoz rostlinných olejů a tuků:

Po telefonické domluvě: tel.: 604 242 491

Sebraný odpad je využíván po vytřídění a vyčištění jako
druhotná surovina i přes svou již sníženou kvalitu
v chemickém průmyslu.

Použitý olej a tuk včetně sádla (pokud možno bez zbytků
potravin) je třeba slévat do plastových, uzavíratelných
nádob. Do sběrných nádob se odkládá olej v láhvi pevně
uzavřené – nevylévá se! Do nádob nelze odkládat
motorové oleje.

Skladování a likvidace nebezpečného odpadu. Zpětný
odběr elektrospotřebičů. Svoz odpadu.

Mobil: +420 608 028 591

kde se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v
krizových situacích.

Provoz sběrného dvora. Skladování a likvidace
nebezpečného odpadu. Zpětný odběr elektrospotřebičů.
Svoz odpadu.

Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odklá-
dejte do tohoto speciálního kontejneru použitý a nepotřeb-
ný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo
pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může
znehodnotit.

Do kontejneru nepatří: koberce, matrace, molitan, stany,
spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné
a mokré textilie.

ODPADY, s.r.o.

Do kontejneru patří: veškeré nepotřebné ošacení, ložní
prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrus, rovněž
párovaná nositelná obuv.

Kontejner na textil je umístěn u prodejny ve Voděradech.

Otevírací hodiny: Čt 14:00 - 16:00, So 10:00 - 12:00

Poříčí 286, 517 01 Solnice (sběrný dvůr)

Provoz sběrného dvora pro občany:

Obec Voděrady ve spolupráci s �rmou DIMATEX CS a.s.
podporou Ministerstva životního prostředí ČR připravila
pro naše občany umístění kontejneru na sběr použitých
oděvů a textilních materiálů.
Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále
používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů,
čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších.
Část ošacení vhodné k dalšímu nošení se v rámci
charitativního využití věnuje charitativním organizacím,

Sběr oděvů a textilních materiálů:
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NA CO SE MOHOU TĚŠIT NOVOVEŠTÍ
A VOJENIČTÍ?
Na zcela novou, po dřevu vonící,
autobusovou zastávku se mohou
během léta těšit občané Nové Vsi
a Vojenic. Její design se velmi
přiblíží zastávce v Ježkovicích,
která byla zbudována v loňském
roce.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Letošní první vítání občánků se konalo v neděli dne
5. května 2019 v obřadní síni ve Voděradech. Při tomto tradičním přivítání bylo
šest nově narozených dětí slavnostně uvedeno takzvaně „do života obce“ panem
starostou a paní matrikářkou.



INFORMACE PRO OBČANY
REVIZE KATASTRU
NEMOVITOSTÍ

Vlastník nemovitostí se tak může ptát: „Co je předmětem
revize?“ Předmětem revize katastru jsou zejména zápisy
staveb, druhů pozemků, způsobů využití pozemků, typů
staveb a způsobů využití staveb. Reviduje se i průběh
hranic pozemků a oprávněnost evidence sousedících
parcel stejného vlastníka.

Důležitou částí revize je řešení nesouladů v druzích
pozemků a způsobu využití pozemků. Je možné se

U staveb, které jsou předmětem evidence katastru
nemovitostí, ale dosud nejsou evidovány, je nutno
vyžadovat listiny potřebné k zápisu. Je třeba položit si
otázky: „Měl být zápis stavby do katastru již ohlášen?“, „Je
stavba dokončena?“, „Povolil stavební úřad užívání
stavby?“ Obdobně u přístaveb, kdy se z důvodu přístavby
mění výměry mezi zastavěnou plochou a sousedními
pozemky. A co v případě, že stavba, která je v katastru
evidována, byla ve skutečnosti odstraněna? V takovém
případě bude nesoulad řešen bez přítomnosti vlastníka.
Vlastník bude pouze informován o provedeném výmazu
stavby, případně i o změně parcelního čísla odstraněním
stavby dotčeného pozemku. Ve většině případů tak dojde
ke změně druhu pozemku ze zastavěná plocha a nádvoří na
druh pozemku ostatní plocha.

Obsah katastru je revidován za součinnosti obcí, popří-
padě též orgánů veřejné moci (zejména stavebních úřadů,
orgánů ochrany zemědělského půdního fondu, orgánů
státní správy lesů) a za účasti přizvaných vlastníků.
Je pravdou, že neúčast vlastníka není na překážku
provedení revize, nicméně je obecně v zájmu vlastníka se
v případě přizvání revize účastnit. Jen vlastník zná historii
a může tak přispět k lepšímu vysvětlení a k rychlejšímu
vyřešení zjištěných nesouladů. A co je přidanou hodnotou
účasti vlastníka? Sám může předejít celé řadě komplikací
souvisejících s tím, že nedodržel daňové, stavební,
katastrální a další předpisy.

s vlastníkem dohodnout, že část pozemku za stavbou
nebude geometrickým plánem oddělována jako zahrada,
ale že celý pozemek bude po revizi v katastru evidován jako
zastavěná plocha a nádvoří nebo v případě, kdy
předmětem odnětí ze zemědělského půdního fondu
u stavby rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci
byla plocha potřebná pro stavbu a související zpevněné
plochy, kde pozemek přilehlý ke stavbě měl napříště sloužit
jako zahrada, bude celý pozemek mimo stavbu po revizi
v katastru evidován jako zahrada. V extravilánu je cílem
vyřešit často velké a trvalé změny. V řadě případů tak může
dojít ke změně druhu pozemku ze zemědělského na
nezemědělský a naopak. V katastru může být evidován
pozemek s druhem pozemku orná půda a ve skutečnosti je
na uvedeném pozemku parkoviště. Je evidována orná půda
a ve skutečnosti se v terénu jedná o druh pozemku trvalý
travní porost nebo o druh pozemku zahrada. I zde
projednání s vlastníkem hraje svou nezanedbatelnou
úlohu.

Jak se vůbec taková revize provádí? Zástupci katastrálního
úřadu nejprve porovnáním katastrální mapy s ortofoto-
mapou a následnou pochůzkou v terénu zjišťují skutečný
stav, který porovnávají se stavem evidovaným. Následně
projednávají s dalšími orgány veřejné moci, tj. obcemi,
stavebními úřady, orgány ochrany zemědělského půdního
fondu, aj., možné způsoby odstranění zjištěných
nesouladů, a to z důvodu minimálního zatěžování
vlastníka při získávání potřebných listin. Poté se zástupci
katastrálního úřadu snaží vlastníky s bydlištěm v místě

Může dojít při revizi katastru nemovitostí ke sloučení
pozemků? Pochopitelně ano. Součástí revize katastru
nemovitostí je i sloučení parcel, které nesplňují de�nici
pozemku podle § 2 katastrálního zákona. Jsou tak sloučeny
parcely v rámci jednoho vlastnictví téhož druhu pozemku,
kterým ve sloučení nebrání například zástavní právo.
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Rádi bychom informovali občany o blížící se
revizi katastru nemovitostí. Cílem této revize
je dosažení co největšího souladu skutečného
stavu se stavem evidovaným v katastru
nemovitostí.
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konání revize osobně seznámit se zjištěnými nesoulady a
projednat s nimi způsoby jejich odstranění. V případě, že
se vlastníky zastihnout nepodaří, je zpravidla do jejich
domovní schránky vložena pozvánka na projednání
nesouladu s návrhem místa a času projednání. V případě
potřeby je možné na uvedených kontaktech domluvit s
pracovníky katastrálního úřadu jiný termín a místo
projednání. Pokud vlastník není přítomen projednání, a
ani si nedomluví jiný termín, nebo se jedná o vlastníka s
pobytem mimo území s probíhající revizí, vyzve jej
katastrální úřad k projednání písemnou pozvánkou
zaslanou na adresu trvalého pobytu. A jak se zjištěné
změny promítnou do katastru? Změny nevyžadující
doložení listiny, jako jsou např. vybrané změny druhu
pozemku či odstranění zápisu neexistující stavby, se do
katastru zapíší z moci úřední, případně na základě
potvrzení orgánu veřejné moci. U změn vyžadujících
doložení listiny, jako je například zápis nové stavby, vyzve

Pozor! V důsledku revize může dojít ke změně okolností
rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí. Takovou
okolností je například údaj o druhu pozemku. Vlastník je
pak povinen podle zákona o dani z nemovitostí podat
úplné nebo dílčí daňové přiznání do 31.1 příslušného roku.
Pokud tak neučiní, vzniká mu povinnost zaplatit pokutu a
případně také úrok z prodlení.
Věřím, že společnými silami se dílo podaří. Vlastník splní
svou povinnost a katastr bude jako zdroj informací
odpovídat skutečnosti.

katastrální úřad vlastníka k předložení těchto listin.
Můžete se ptát: „Jak se dozvím o revizi?“ Revizi údajů
katastru nemovitostí oznamuje příslušný katastrální úřad
nejpozději 2 měsíce před jejím zahájením obci, na jejímž
území bude revize katastru prováděna. Informaci o
zahájení revize zveřejňuje příslušná obec způsobem v
místě obvyklým.

Den plný zábavy pro děti i dospělé pořádá SDH Vojenice za pomoci mnoha dalších obyvatel
obce dne 24. srpna. Čeká na Vás zábavný okruh okolní přírodou spojený s plněním úkolů pro
děti a zajímavou procházkou pro rodiče. Nebude chybět jízda na koních, kolotoč, kreativní
workshopy a další zajímavý program. Začátek je ve 13 hodin.
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