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Šťastné a veselé Vánoce, Váš Michal Hejna - starosta

Vážení spoluobčané, milí chalupáři,

Vážení spoluobčané, rok 2019 se blíží ke svému konci. Před námi stojí
významný úkol plánovat, zabývat se rozpočtem a připravovat se na
následující rok, aby byl minimálně tak úspěšný jako ten letošní. Do nového
roku Vám všem přeji především pevné zdraví, štěstí, mnoho úspěchů
a chvíle pohody strávené s vašimi blízkými.

je tomu rovných šest měsíců, kdy spatřilo světlo světa naše první vydání
Voděradského zpravodaje. V průběhu této doby jsme spolu s našimi
kolegy – přispěvateli nelenili a poctivě pro Vás sledovali veškeré dění
v našich obcích, abychom Vás o něm mohli informovat. Chceme Vám tak
přiblížit všechny zajímavé události, pokud jste se jich přímo osobně
neúčastnili. Velmi si vážíme všech pozitivních ohlasů i připomínek,
kterých se nám od Vás dostalo, a které naši práci posouvají kupředu.
Nejsou to však pouze radosti, se kterými se při své práci setkávám, nýbrž
i starosti. Pokud si vzpomínáte, v prvním vydání jsme Vás ve článku
„Třídím, třídíš, třídíme“ vyzývali ke zvýšené obezřetnosti při třídění
odpadu. Stavební suť, která byla nalezena v měsíci únoru v nádobě na
tříděný odpad ve Voděradech, tam jistojistě nepatřila. Bohužel, podobná
situace se i pod hrozbou vysoké pokuty stále opakuje a dopadnout viníka je
často velmi obtížné. Prosím, všímejte si dění kolem sebe a v případě
jakéhokoliv podezření mě neváhejte kontaktovat. Čistota a pořádek
je vizitkou kulturnosti občanů obce.
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DOPUTOVALO K NÁM KINO

Módní vlna putovních letních kin dorazila i do naší obce a
zpestřila tak dva páteční večery především dětským divákům. A i
když se premiérového promítání zúčastnilo spíše méně diváků,
druhé promítání už si nenechali ujít ani ti méně důvěřiví.

Předposlední červnový pátek byl pro mnohé děti ve

znamení očekávaného konce školního roku a letos prvně i

ve znamení promítání putovního kina. Putovní kino

přijelo v pátek 21. června potěšit všechny děti a jejich

rodiče na hřiště do Voděrad, kde se po setmění, od 21:30

hodin, promítala animovaná pohádka Yetti: Ledové

dobrodružství. Počasí, které nelze naplánovat, bylo po celý

den velmi proměnlivé a organizátorům působilo nemalé

obavy. Ještě zhruba hodinu před začátkem promítání se

Velké díky patří ZŠ Voděrady za poskytnutí tělocvičny,

žákům za pomoc s přípravou sezení, panu školníkovi za

pomoc všeho druhu a SDH Voděrady za zajištění

občerstvení. Děkujeme a budeme se těšit zase někdy příště.

nám nevyhnul ani prudký liják. Ten byl naštěstí pro páteční

večer poslední, a tak jsme byli rádi, že jste se vy – velcí i malí

diváci, nenechali odradit a přišli nás podpořit. Po celou

dobu promítání byl k dispozici stánek s občerstvením,

který nabízel nejenom výtečné langoše, ale i spoustu

dalších dobrot, které při takové akci přišly vhod.
A protože první putovní kino sklidilo kladné hodnocení,

rozhodli jsme se ho na začátku nového školního roku

zopakovat. Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí se

promítání uskutečnilo v prostorách tělocvičny ZŠ

Voděrady v pátek 6. září od 19:30 hodin. Animovaný

příběh o býku Ferninadovi přilákal děti různého věku,

místní i přespolní a vykouzlil spokojené úsměvy na tvářích.
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Za Obec Voděrady Petra Novotná



PODZIMNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Podzimní vítání občánků se
uskutečnilo v neděli 13. října
2019 od 14 hodin v obřadní síni
ve Voděradech. Přivítány byly
čtyři děti, dvě holčičky Viktorie
a Anna a dva chlapečci Matyas a Martin. Spolu s dětmi
se této slavností události účastnili i jejich rodiče, sourozenci
a prarodiče. Kulturní program zajistily žákyně ze Základní
školy ve Voděradech, které pod vedením paní učitelky
Bohuslavy Jarkovské zarecitovaly básničky.

Za horkého letního odpoledne, v sobotu 24. srpna od 13 hodin, bylo na vojenické návsi jako každoročně veselo. I letos se
tam totiž návštěvníci všech věkových skupin loučili s prázdninami. Tentokrát kouzelně, magicky a čarodějně. Však tomu
napovídal již samotný název akce „Kouzelný konec prázdnin“. Organizátoři si pro děti velmi pečlivě připravili tématicky
laděnou trasu s celkem šesti zastávkami, kde děti, za pomoci svého doprovodu, plnily lehčí i složitější úkoly. A tak se
přecházelo přes Magický potok, Čarodějův učeň ověřoval znalosti luk a lesa, na stanovišti Čarodějnický 	us se zkoumala
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VE VOJENICÍCH BYLO NA KONCI PRÁZDNIN
KOUZELNĚ!

Na počátku všeho byla velká nejistota. Nejistota, která doprovází snad většinu organizátorů při
pořádání veřejných kulturních akcí. Obavy z počasí i účasti střídá velká časová náročnost celé akce,
nedostatek pracovních sil a leckdy se nedostává ani kreativního myšlení. U nás však přeci jen
zvítězil pozitivní přístup a účast návštěvníků, která předčila naše očekávání, nás utvrdila v tom, že
podobné akce mají smysl.
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Děkujeme všem stálým i nově příchozím návštěvníkům
a Obci Voděrady za 
nanční podporu. Pokud nás síly a chuť
neopustí, budeme se na Vás těšit i příští rok.

přesnost při plivnutí lentilky na cíl a tak podobně. Na konci
cesty pak děti měly možnost hlasovat o nejzajímavější
stanoviště, za což je čekala odměna podle jejich vlastního
výběru. V 16 hodin se u místního rybníku konalo
kouzelnicko – cirkusové představení manželů Paldusových,
které u diváků sklidilo velký úspěch. A není divu! Však kdo
z nás se běžně setká s poníkem, který umí počítat nebo
si může pohladit opičku oblečenou do načančaných šatiček?
Do tohoto, doslova interaktivního představení, se zapojily i
děti, které před očima všech přítomných kouzlily
a asistovaly vystupujícím. A aby toto skvělé dětské publikum
neodešlo s prázdnou, tak bylo odměněno dárkem v podobě
vymodelovaného balónku na přání. Po celou dobu akce bylo
k dispozici občerstvení a nechyběly ani nanuky, které v tak
horkém počasí jistě přišly vhod.

SDH Vojenice

V ZŠ VODĚRADY TO ŽIJE

Prázdniny a krásné letní i podzimní dny utekly jako voda a máme zde opět zimu. První pololetí
je v plném proudu a jak už to bývá, pojí se k němu i řada školních povinností a domácích úkolů. Není
to však pouze o školních starostech, ale také o pravidelném setkávání se s kamarády a budování
mezilidských vztahů. Stranou nezůstávají ani rodiče dětí školou povinných, jejichž péče a pomoc
je nezastupitelná.

Tento rok je pro naši školu něčím mimořádný. Naši žáci,
kterých každým rokem přibývá, se poprvé vyučují
v samostatných ročnících. Máme tedy na škole 9 tříd
s celkem 143 žáky. S narůstajícím počtem dětí se objevují
i problémy. I když je budova školy velká, chybí nám jedna
učebna a prostory školní družiny. V současnosti se žáci
1. ročníku vyučují ve školní družině a druhé oddělení ŠD
má svoje zázemí v učebně rodinné výchovy. Výuka ve
školních lavicích je doplňována celou řadou programů,
které již v posledních srpnových dnech učitelé pro své žáky
chystají. Ty by pro ně měly být poučné, zábavné a hlavně by
měly splňovat motto školního vzdělávacího programu
„Vzdělání, sport a příroda“.
Začátkem školního roku se naši nejmladší vydali na
turistickou Výpravu za skřítky do okolí Záhornice. Část
dětí šla pěšky, žáci z 5. ročníku se na výpravu vydali na
kolech.



Ani letos nechyběl den
D opr av n í v ýc h ov y,
který proběhl na konci
září. Při něm si mladí
c ykl is té zopakova l i
pravidla silničního pro-
vozu a to jak teoreticky,
tak i prakticky. Pro žáky
1. a 2. ročníku se tato
akce uskutečnila ve
škole, pro 3. – 5. ročník

Za Základní školu Voděrady Mgr. Bohuslava Jarkovská
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Na závěr bychom chtěli všechny srdečně pozvat na tradiční
školní ples, který se bude konat v sobotu 15. února 2020.

Ani kultura není na škole opomíjena. Žáci 5. a 6. ročníku
navštívili naše hlavní město, obdivovali krásu Pražského
hradu, projeli se metrem a plni dojmů se vrátili domů. Vždyť
mnozí z nich byli v Praze poprvé! Jednou za rok vyjíždíme do
Hradce Králové nebo do Pardubic nasát atmosféru
divadelních prken. Letos jsme vybrali hru „Zeď aneb Jak
jsem vyrůstal za železnou oponou“ v Divadle Drak v Hradci
Králové. Oblíbené je u dětí také Divadélko pro školy, které
k nám každý rok přijíždí, starším žákům s humorem
a nadsázkou představuje postavy naší i světové literatury,
mladším žákům pak sehraje pěknou veselou pohádku nebo
příběh. Ani letos herci tohoto „kočovného divadla“
nezklamali.

Na některé z těchto sportů jsou zaměřené i kroužky, které
jsou na škole od října otevřené. Jedná se o kroužek vybíjené,
	orbalu, badmintonu a stolního tenisu. Děti i jejich rodiče
jsou určitě rádi, že za všemi kroužky nemusí dojíždět do
blízkých měst. Vedle sportovních kroužků mohou naši žáci
navštěvovat i kroužek keramiky, klub logických her a klub
čtenářský. Poslední dva kroužky jsou 
nancovány z EU, díky
tomu mohly být zakoupeny pro děti nové hry i knihy.

na dopravním hřišti v Rychnově nad Kněžnou.
Sportují i jejich starší spolužáci z 2. stupně. S průvodcem,
panem Martinem Brichem, v listopadu poznávali krásu
nedalekých Orlických hor. A tak jako v jiných letech, i letos
budou vybraní žáci hájit čest naší školy v různých sportech –
stolním tenise, 	orbalu, halové kopané, futsalu, ale i v
přespolním běhu, plavání, vybíjené či atletice.



Hasičský prapor je významným symbolem a
ztělesněním hasičské jednoty. Jeho originální
vzhled zdobí spolek po generace a vzbuzuje
úctu k těm, kteří jej využívají – hasičům.

O VZNIKU PRAPORU SDH VODĚRADY

Začátkem roku 2017 přišel Martin Malenovský

s myšlenkou hasičského praporu pro SDH Voděrady. Naše

sdružení v té době vlastní prapor nemělo a nápad vytvořit

něco, co bychom předali dalším generacím, se nám velmi

zamlouval. Jednalo se o významné rozhodnutí i nemalou

investici, a z toho důvodu bylo nutné, aby zhotovení

praporu schválila členská základna. Bylo zapotřebí

připravit podklady na Valnou hromadu včetně návrhů, cen

a možností. Na Valné hromadě v lednu 2018 jsme se téměř

jednoznačně usnesli, že je žádoucí, aby byl prapor kvalitní,

čemuž odpovídala cena za jeho zhotovení.
Na jaře roku 2018 jsme oslovili 
 rmu Velebný & Fam z Ústí

nad Orlicí, kam jsme se jeli podívat a jejíž majitel nás

provedl celým provozem a seznámil s výrobou praporů.

Náš hasičský prapor je plně vyšívaný uměleckou výšivkou,

které se říká malba jehlou. Tato technika je náročná a je k ní

potřeba mít velký cit pro barevné ladění a přechody tónů.

Prapor je zhotoven z vlajkového sametu. Barva praporu

je na líci vínová a tmavě modrá na rubu.

Ke zhotovení praporu u této 
rmy přispěla i skutečnost,

že pochází z našeho kraje, prapory od nich jsou precizně

zhotovené a mají dobrou pověst. Navíc nám v roce 1996

vyrobila i obecní prapor. A tak jsme v květnu zadali

zakázku a na přelomu léta si odváželi prapor hotový.

Na přední straně praporu se nachází název sboru

a hasičský znak. Ve znaku je zasazený motiv naší obce.

Dalším důležitým prvkem je datum založení sboru. To je

historicky datováno ke dni 20. 12. 1942. O
ciálně byl však

registrován až o pár dní později a to k datu 1. 1. 1943.

Přiklonili jsme se k variantě umístit na prapor datum

s vyšší důležitostí a to datum fyzického vzniku sboru, tedy

rok 1942. Na rubu praporu je hasičské heslo „Bohu ke cti,

obci ku prospěchu, bližnímu ku pomoci“.
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Pro nás, hasiče, tyto tři fráze vystihují vše, co by měl každý správný hasič

představovat pro své okolí.
Na praporu nechybí ani postava svatého Floriána, patrona profesí, které

souvisejí s ohněm, a který drží ochrannou ruku nad Voděradským kostelem.
Zlatá výšivka lemuje obě strany praporu a je v rozích zakončena motivem tří

lístků. Dva lipové lístky symbolizují náš národní strom, jeden javorový patří

k naší obci.
Žehnání nového hasičského praporu, který vznikl k příležitosti oslavy 75 let od

založení sboru, proběhlo 9. září ve Voděradech v kostele svatého Petra a Pavla.

Připraveno bylo i malé pohoštění pro členy a jejich hosty. Celková pořizovací

cena praporu činila 74 052,- Kč včetně žerdi. Podařilo se nám však na něj získat

dotaci od Královéhradeckého kraje, která pokryla jednu čtvrtinu z pořizovací

ceny. Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR nám poskytla příspěvek ve

výši 5 000,- Kč a tak celkové dotace na prapor činily 23 513,- Kč.
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Za SDH Voděrady Martin Malenovský a Radek Panenka

Přeji vám nádherné a hudbou vyladěné vánoční svátky.

Váš Libor Nízký

NĚCO KONČÍ, NĚCO ZAČÍNÁ

Hudební rok 2019 na Vrchách se pomalu blíží ke svému

konci a já věřím, že se Vám letošní koncerty líbily.

O letošní poslední koncert se postarala známá

muzikálová, jazzová a šansonová zpěvačka Radka

Fišarová, do jejíž francouzských tónů jsme se

zaposlouchali v úterý 10. prosince od 19 hodin.

Budu rád, pokud Vás nabídka našich hudebníků

zaujme a přijdete se potěšit jejich tóny i v příštím roce.

A na co se můžete těšit v roce 2020? Nový rok přivítáme

s Bohušem Matušem, který vystoupí se svým hostem,

rychnovským sborem X-tet. Do jara vykročíme

smyčcovým triem In	agranti, jejichž dámské uskupení

vyváží český zpěvák a muzikálový herec Josef Vágner.

A závěr roku, čas vánoční, nám svým zpěvem

zpříjemní Tereza Mátlová, Radim Schwab a chlapecký

sbor Boni Pueri.

„Hudba je těsnopis emocí. Emoce, které lze popsat tak nesnadno, jsou přímo sdělovány člověku v
hudbě a v tom je její síla a význam.“ Lev Nikolajevič Tolstoj



OHLÉDNUTÍ TJ SOKOL VODĚRADY
ZA PODZIMNÍ SEZÓNOU

1. Dobré 9 9 0 0 33:9 25 2 0

2. Voděrady 9 8 0 1 33:11 24 1 1

3. Křovice 9 4 0 5 16:16 12 2 2

4. Petrovice 9 4 0 5 16:22 12 1 1

5. Labuť Rychnov 8 4 0 4 25:24 11 2 1

6. Solnice B 9 3 0 6 22:21 11 1 3

7. Roveň 9 3 0 6 21:27 10 1 2

8. Vamberk B 9 3 0 6 17:23 10 0 1

9. Č. Meziříčí B 9 3 0 6 11:16 9 2 2

10. Doudleby B 8 3 0 5 13:28 8 1 0

V sobotu 12. října skončila pro fotbalisty TJ Sokol

Voděrady podzimní část fotbalové sezóny. Po první půlce

patří voděradským v okresním přeboru III. třídy druhá

příčka s jednobodovou ztrátou na SK Dobré. Za celou

první polovinu soutěže jsme po 90- ti minutách ani jednou

neprohráli, když jsme si připsali 7 vítězství a dvě remízy.

V penaltovém rozstřelu jsme pak jednou vyhráli a jednou

odešli jako poražení. Celkem tak voděradští fotbalisté

posbírali v podzimní části krásných 24 bodů při celkovém

skóre 33:11. Tabulka po úspěšné podzimní části vypadá

následovně:

# Klub Z V R P S B P+ P-
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Sport působí nejen na fyzické zdraví, ale podporuje i dobrý psychický stav člověka. A o tom vědí
své sportovci z TJ Sokol Voděrady.

Nejsou to ovšem pouze mistrovské

zápasy, které voděradští fotbalisté

pořádají. Na začátku prázdnin se

konal již 25. ročník turnaje v malé

kopané Vršovan cup. Letos do

Voděrad zavítalo 24 mužstev z celé

republiky. Celkovým vítězem

jubilejního ročníku se stal pravi-

delný účastník našeho turnaje

Lucian Praha, který porazil ve 
 nále tým Mydli ovci

poměrem 1:0. Bronzovou příčku pak obsadily Vobě nohy

levý. Součástí turnaje byla i sobotní taneční zábava se

skupinou Rocksorry.
Na konci dubna jsme v areálu fotbalového hřiště

uspořádali pálení čarodějnic s bohatým programem.

Začátkem září se pak konalo tradiční posvícení, které

Sokol uspořádal ve spolupráci s obcí. Po celý den bylo

k dispozici bohaté občerstvení i živá muzika, která se

starala o dobrou náladu všech hostů.
Všem návštěvníkům fotbalových zápasů i ostatních

kulturních akcí pořádaných TJ Sokolem Voděrady patří

velké poděkování. Budeme se i v příštím kalendářním roce

těšit na Vaši návštěvu.

Za TJ Sokol Voděrady Michal Janeček

VÍTE, ŽE:

středa: 16:30 – 21:00 (muži), čtvrtek: 16:30 – 21:00 (ženy), neděle: 16:00 – 21:00 (společná)

Od 1. 1. 2019 funguje v budově ZŠ Voděrady soukromý Relax klub Vrcha, jehož členy se mohou
stát všichni příznivci odpočinku ve 
nské sauně. Tento osvědčený prostředek našich severních
sousedů dokonale navodí klid duše i těla a nezanedbatelné jsou i jeho blahodárné účinky na
zdraví.

Všichni jsou zde vítáni v období říjen – duben

Krásné Vánoce a pohodový rok 2020 přeje Relax klub Vrcha.



Postupně se činnost klubu dále rozvíjela. S činností
kroužku začali pomáhat i ostatní členové klubu (Jiří Šimek,
Josef Janeček, Zdeněk Forejtek). Ještě více jsme se věnovali
závodní činnosti.

Díky nesmírné obětavosti pana Jedličky mohli žáci
z Voděrad soutěžit na okresních i krajských soutěžích.

Největším úspěchem závodní činnosti s dětmi bylo
3. místo na mistrovství české republiky v Prostějově v roce
1996, které vybojoval Jiří Šimek.

Pro radost a relaxaci má každý z členů klubu svoje rádiem
řízené modely různých konstrukcí. Při hezkém počasí pak
prověřujeme naše dovednosti v řízení modelů na
modelářském letišti. Někdy jsme úspěšní, někdy to
nevyjde, ale to k tomuto koníčku patří.

Dospělí členové Modelklubu Voděrady soutěží i dnes
v seriálu závodů Východočeské ligy a v celorepublikovém
žebříčku sportovních výkonů se umisťujeme na předních
místech.

Pro veřejnost organizujme dvakrát ročně letecké dny. Kdo
nás na letišti navštívil, určitě s námi strávil pěkné
odpoledne nebo večer a na letišti mohl vidět poletovat
nejen letadla, ale i papoušky.
Letecké modelářství je koníček, který vyžaduje spoustu
píle, trpělivosti a také hodně technických znalostí. Je to
i o radosti ze setkání s kamarády a povídání si o životě.

Zkrátka koníček, který je opravdu .OK

Za Modelklub Voděrady Zdeněk Forejtek

Začátky byly složité, protože chyběl materiál na stavbu
letadel. Modelářský kroužek byl ve školních dílnách.

Zakladatelem klubu byl pan Václav Jedlička. Ze začátku
byla hlavní činnost klubu věnována stavbě leteckých
modelů a závodní činnosti se školáky. Mnoho dnešních
padesátníků si určitě vzpomene na to, jak se učili
v modelářském kroužku řezat dřevo, lepit křídla a také létat
s postavenými modely.

MODELKLUB VODĚRADY
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Modely letadel a vše co s nimi souvisí, se jim
staly velkým koníčkem. A o tom, že létání
osvobozuje ducha i mysl, ví své členové
a všichni příznivci Modelklubu Voděrady. Ten
sdružuje letecké modeláře, kteří staví modely
letadel, závodí s nimi, nebo si jen tak létají pro
radost.



NAŠE OBCE Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

Jak se změnily naše obce v uplynulých letech krásně zachycují nové letecké snímky, jejichž náhled
Vám přinášíme na následujících dvou stranách. Fotogra
e z ptačí perspektivy byly pořízeny v létě
letošního roku.

Voděrady

Vyhnanice

Voděrady - kostel sv. Petra a Pavla

Ježkovice

Voděrady - náves



Uhřínovice

Nová Ves

Vojenice



Z PŘEDPRÁZDNINOVÝCH AKTIVIT HASIČ-
SKÉHO KROUŽKU O LHOTECKÉHO SOPTÍKA

Dne 8. května 2019 jsme se se starším družstvem mladých
hasičů zúčastnili soutěže „O Lhoteckého Soptíka“
v Kostelecké Lhotě. Jednalo se o první mimookrskovou
soutěž, kterou jsme po dlouhé době navštívili. Před účastí
nás čekalo samozřejmě několik tréninků. Bohužel, na
posledním tréninku před soutěží nám selhala technika
a díky rozbitému agregátu jsme ani jednou nenasáli. Tato
situace nepřidala na náladě ani dětem, ani nám vedoucím.
Situaci nám ale pomohli vyřešit kolegové z SDH
Uhřínovice, kteří nám ochotně zapůjčili svůj agregát,
za což jim ještě jednou touto cestou děkuji. Svolali jsme
si mimořádný trénink, na kterém jsme dopilovali všechny
nedostatky a s vědomím, že již můžeme podat maximální
výkon, jsme se rozešli domů.

8. května ráno jsme se sešli před novou hasičskou
zbrojnicí, kde jsme nabrali potřebné vybavení a s dobrou
náladou jsme odjeli do Kostelecké Lhoty. Soutěže
se zúčastnilo 13 týmů starších mladých hasičů. První
pokus se našim mladým hasičům opravdu povedl a s časem
0:48,65 se umístili na skvělém 10. místě.

10
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Za celoroční snažení jsme našim mladým hasičům, jak již
je každoročně zvykem, připravili dvoudenní výlet. Letos
jsme se sešli 14. června odpoledne u staré hasičské
zbrojnice, naložili vše potřebné a vyrazili do vodáckého
tábořiště Cakle u Ústí nad Orlicí. Počasí se nám vydařilo až
moc, ale na dobré náladě dětí i nás vedoucích to rozhodně
neubralo. Po příjezdu na místo jsme se ubytovali
v turistické ubytovně. Podkrovní místnosti byly od slunce
řádně vyhřáté, ale dětem to vůbec nevadilo, hned se začali
domlouvat, kdo s kým bude na pokoji. Jen co jsme si
vybalili, setkali jsme se na malou svačinu v podobě
melounu a závinů pod lezeckou stěnou. Všichni si mohli
vyzkoušet lezení po horolezecké stěně s jištěním. Nejprve
nás všechny instruktor důkladně proškolil, abychom
neskončili s odřeninami a pak postupně, jeden po druhém,
jsme si stěnu zkusili. Další stanoviště byla lukostřelba.
Námi asi nejobávanější, co se bezpečnosti týká. Všechny
děti k tomu přistoupily zodpovědně, takže šípy končili v
terči nebo ve stráni za ním. Posledním stanovištěm byly
kánoe na řece. Každá ze dvou kanoí měla zkušeného
vodáka jako kormidelníka. Menší děti měly z vody respekt
a většinou po ujetí pár metrů se chtěly vrátit. Ti větší si zase
chtěli zkusit řídit loď sami, někteří z nich to zvládli na
výbornou. Ve vodě skončil jen instruktor Pavel, všichni
ostatní to ustáli suchou nohou. Než se nám upekly pizzy
k večeři, trávili jsme volný čas na workoutovém hřišti
a hraním přehazované. Dobře jsme povečeřeli a rozdělali
si táborák. U toho jsme zhodnotili, co se nám za daný rok
povedlo. Když už tma pomalu pohlcovala vše kolem ohně
a zdálo se, že večer končí, nalezli jsme u břehu Orlice vzkaz
v láhvi. Museli jsme najít schované části mapy, podle které

VÝLET DO VODÁCKÉHO TÁBOŘIŠTĚ
CAKLE

jsme šli hledat poklad. K pokladu nás od mostku přes řeku
vedli svítící kroužky, jejichž část ovšem stačil někdo vzít,
takže jsme museli trochu improvizovat. Poklad se nakonec
podařilo najít na kraji lesa zakopaný. To už bylo ale opravdu
pozdě, tak jsme se rychle vrátili a hned se šlo na kutě.
Druhý den jsme posnídali venku při šumění Orlice. Byla to
učiněná „snídaně v trávě“. Noc i ráno byly horké, takže lepší
jsme si to nemohli přát. Po snídani jsme se vydali po
naučné stezce, která vede okolo Cakle krásnou přírodou
řeky Orlice, ale i okolo domů a železniční tratě. Právě tam
nás překvapil zvláštní hluk přijíždějícího vlaku, o co větší
to bylo překvapení, když se ze zatáčky těžkopádným
tempem a s náležitým kouřovým efektem objevila parní
lokomotiva. Cestou se nám poštěstilo vidět i čápa. Pak už
jsme si jen zabalili věci a vyrazili směrem domů na sobotní
oběd k maminkám. Cestou jsme se ještě stavili na zmrzlinu
a někteří z nás ochutnali „asfaltovou“. Všem účastníkům
moc děkuji za příjemně strávený čas.

Za kroužek voděradských hasičů Lenka Stodůlková
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Nový školní rok se nám opět v září přihlásil o slovo, a tak po
tichu prázdninových týdnů naše školka zase řádně ožila.
Jak už to na začátku školního roku bývá, přivítali jsme se s
novými dětmi a jejich rodiči a samozřejmě nechyběly děti,
které do školky již minulé roky chodily. Některé děti se
slzičkám neubránily, ale den ode dne bylo odloučení od
maminky snesitelnější a slzy brzy vystřídal smích. Nové
děti se ve školce naučí základům sebeobsluhy, navazování
kontaktů s dětmi, spolupráci s dospělými, komunikovat s

HRAJEME SI A POZNÁVÁME
CELÝ ROK

nimi vhodným způsobem, chápat a respektovat názory
jiného dítěte, domlouvat se a vyjednávat, ale i spoustu
nových poznatků z oblasti rozumové výchovy.
Počasí nám zatím přálo, a tak si při vycházkách všímáme
krásného podzimu i nastupující zimy. Sbíráme podzimní
přírodniny – listy, kaštany, žaludy, oříšky, šípky, … a ty pak
používáme na různé výtvarné a pracovní činnosti. Během
dnů strávených ve školce, jsme se zatím zúčastnili
posvícení, na které se děti každý rok velice těší, přijelo nás
navštívit oblíbené divadlo JOJO, úspěšně jsme zvládli
čertovské vystoupení pro důchodce a vystupovali při
příležitosti rozsvícení obecního vánočního stromu. Čas
rychle utíká, a tak už jsme začali s dětmi nacvičovat na
každoroční Besídku pro rodiče. Doufáme, že tím všechny
potěšíme, a že se nám vše vydaří.

Za MŠ Voděrady Eliška Krajčovičová, Dis.
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PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ SENIORŮ

Letošní podzimní setkání seniorů se

uskutečnilo v pátek 8. listopadu od 17 hodin

v tělocvičně Základní školy Voděrady. Na

začátku tohoto tradičního přátelského

posezení pozdravil pan starosta všechny

příchozí a následovalo čertovské vystoupení

dětí z místní mateřské školky. K tanci

i poslechu hrála jako každoročně oblíbená

hudební skupina Combi z Rychnova nad

Kněžnou a nechybělo ani výtečné občerstve-

ní a sladká pozornost pro všechny, kteří si

tuto kulturní událost nenechali ujít.



V sobotu 13. července se od 14 hodin v Obecním domě na

Nové Vsi uskutečnila Mše svatá. Bohužel, deštivé počasí

nedovolilo druhý ročník této akce uskutečnit přímo v kapli

Panny Marie, ale i tak se mnozí této tradice zúčastnili.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před Obecním

úřadem ve Voděradech se konalo v neděli 24. listopadu 2019

od 17:30 hodin. O letošní program se postarala MŠ ve

Voděradech se svým čertovským vystoupením a letos poprvé

zaznělo i vánoční troubení koled, které tak významně

přispělo k navození té správné vánoční atmosféry. Nechyběl

ani oblíbený ohňostroj, který svými barvami rozjasnil nebe a

vzbudil úžas ve tvářích našich nejmenších. Po celý večer byl

pro všechny návštěvníky k dispozici zdarma čaj, svařené víno

i voňavé cukroví. Děti byly za svou účast odměněny bonbóny

a svítícími náramky, jimiž nadšeně rozzářily tmu.

Občerstvení, po loňském úspěchu, zajistili manželé

Paldusovi, se svým pojízdným stánkem plným dobrot.
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MŠE SVATÁ V NOVÉ VSI

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU VE VODĚRADECH
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PŘÁTELŮM PŘÍRODY A MYSLIVOSTI

Dne 22. června proběhl u naší myslivecké chaty ve
Voděradech již tradiční Myslivecký den pro děti i dospělé.
Pro naše ratolesti byla připravena naučná stezka lesem
s plněním rozličných úkolů, jako například poznávání
a určování zvěře nebo určování druhů rostlin a dřevin.
Dále nechyběly ani ukázky sokolnictví se zastoupením
dravců a předvádění loveckých psů a jejich dovedností.
Po celou dobu probíhala prezentace myslivosti jako
zájmové činnosti s přehlídkou trofejí zvěře, zbraní
a pomůcek k provozování myslivosti. Děti se mohly svézt
na koních a ponících, zastřílet si ze vzduchovek a prověřit
svoje umění a dovednosti v různých soutěžích. Letos
poprvé jsme pro ně zajistili i kolotoč, který byl značně
vytížen. Každé z dětí bylo naším spolkem obdarováno
poukázkou na občerstvení a drobnými cenami
s mysliveckou tématikou. Pro jejich doprovod bylo
připraveno občerstvení, zejména ze zvěřinových pokrmů.
Řekl bych, že si všichni zúčastnění přišli na své a účast
takřka 80 dětí je velkým příslibem náklonnosti a účasti do
dalších let. Tuto přízeň je nutno přičíst i zájmovému
kroužku mladých myslivců a přátel přírody, kteří si říkají

„Jezevčata" a již několik let fungují pod záštitou našeho
spolku a honebního společenstva Voděrady.
Nedlouho po tomto dětském dni pro veřejnost, pořádal náš
spolek, jako již spoustu let po sobě, vlastní myslivecký den.
Určen byl pro místní myslivce, jejich drahé polovičky, děti,
kamarády, ale i pro zástupce sousedních spolků, obcí
a ostatních nám spřátelených institucí. Na grilu se jako
tradičně točil divočák, ale nechyběl ani guláš a jiné dobroty.
Nemohu zapomenout zmínit přátelské zápolení ve střelbě z
brokovnic na asfaltové terče „O cenu kamaráda“. Nejlepší
střelec našeho spolku získal putovní pohár, jímž se může
pyšnit až do dalšího klání, které se uskuteční v příštím roce.
Děti soutěžily ve střelbě ze vzduchovky a byly odměněny
nějakou tou cenou. Tato letní akce se konala 6. července na
pronajaté střelnici „Třešňovka“ za Ostašovicemi. Areál
nám ochotně zapůjčují naši přátelé ze sousedního spolku
„Střezmá" Olešnice.
S nadcházejícím zimním obdobím nás nemine zvýšená
péče o zvěř, které se v tomto období, s příchodem mrazu
a sněhové pokrývky, značně zúží potravní nabídka
v přírodě. Proto ji v zimním období přikrmujeme
v krmelcích a zásypech nakoupeným ovsem, usušeným
senem a dužnatými krmivy, aby zvěř snáze přečkala toto
období nouze. Podzimní a zimní období je ale i hlavní
loveckou sezónou pro nás - myslivce. V letošním roce
máme naplánovány 2 hony na drobnou zvěř. Zvěře ubývá,
a proto jsou hony především společenskou událostí se
setkáním myslivců a procházkou po revíru. Zajíce již
několik let nelovíme. A abychom z lovu nepřišli úplně
s prázdnou, tak si na každý hon vypustíme a ulovíme
několik málo bažantů z umělého odchovu. Na
individuálních lovech se snažíme především lovit a tlumit
divočáky a lišky, kterých je v přírodě zatím dostatek. Tím
přispíváme ke snížení jejich stavů, čímž významně
snižujeme riziko nákazy, dnes obávaného a často
skloňovaného afrického moru prasat, a vztekliny. V lednu
plánujeme uspořádat vycházku zaměřenou na tuto
zmíněnou zvěř a budeme se snažit nepřijít s prázdnou.
Ale o tom třeba zas až příště.
Myslivosti zdar!

Vážení spoluobčané, přátelé přírody a myslivosti, rád bych navázal na náš příspěvek v prvním
Voděradské zpravodaji a seznámil Vás jak s aktuálním děním v našem Mysliveckém spolku, tak
i s akcemi, které již proběhly, a které jsme v tomto roce organizovali.

Za Myslivecký spolek „Háj" Voděrady - Lično

Zdeněk Urban ml. - předseda
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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.

ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

UHŘÍNOVIČTÍ HASIČI VELEBÍ

Pro průběžně prováděnou celoroční kontrolou kanalizace

Dovolujeme si upozornit na povinnosti občanů, která
souvisí s odváděním odpadních vod z provozu rodinných
domů. Jak jistě většina z vás ví, Obec Voděrady provozuje
veřejnou kanalizaci, která není ukončena centrální
čistírnou odpadních vod (ČOV). Její provoz je závislý na
kázni jednotlivých producentů odpadních vod, kteří jsou
na tuto kanalizaci napojeni. Je nezbytně nutné, aby
odpadní vody natékající do této kanalizace byly
předčištěny na odpovídající úroveň.

a kvalitu vypouštěných vod z kanalizace obce, Vás žádáme,
abyste provedli snížení hladiny kalů ve vašich předčistících
zařízeních. Snížení hladiny kalů znamená pouze odebrání
části nashromážděného kalu nikoliv vyčerpání celého
obsahu biologického septiku nebo ČOV.
V případě neplnění hodnot uvedených pro kvalitu
vypouštěných vod hrozí obci ze strany správních orgánů
vysoké pokuty.

Bez povšimnutí nelze nechat práci hasičů z Uhřínovic, kteří přispěli svou prací k úpravě stání pro popelnice a kontejnery u
autobusové zastávky.

Více informací na www.obec-voderady.cz – aktuálně.

Upozorňujeme, že v období

bude Obecní úřad ve Voděradech uzavřen

od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020

.



Voděradský zpravodaj - periodický tisk územního samosprávného celku - evidenční číslo MK ČR E 23617 - náklad 400 ks

Gra
cké zpracování a tisk: Morčinko - Tiskárna Rege, Opočno, www.tiskarnarege.cz Distribuováno zdarma

Náměty a připomínky posílejte na adresu urad@obec-voderady.cz. Zasláním materiálů do redakce souhlasíte s tím, že tyto materiály mohou
být otištěny v tomto zpravodaji a vystaveny na webových stránkách obce, jakkoli redakčně upraveny a jejich zasláním nevzniká nárok na honorář.

Vydavatel: Obec Voděrady, Voděrady 70, 517 34 Voděrady, IČ: 00275506, tel.: 494 384 524, e-mail: urad@obec-voderady.cz


