2

prosinec
2020

Voděradsk
zpra odaj
Informační zpravodaj voděradských občanů a chatařů - 2. ročník - zdarma - www.obec-voderady.cz

OBSAH
Slovo starosty
Dřevěný betlém Uhřínovice
Rozsvícení vánočního stromu
Podzimní vítání občánků
Školka plná pohody
Podzim ve znamení voleb
Čertovské rojení
Skřítkový les po setmění
Ohrožený ptačí druh
Magická vrcha
Velký úspěch malé stáje
Co se děje na myslivně
Přijela k nám zmrzlina
Nová udírna
Dobrá sportovní zpráva
Bezpečnost především
Voděradská prodejna
Losování výherců
Křížovka

Obec Voděrady
517 34 Voděrady 70
Telefon: 494 384 524
E-mail: urad@obec-voderady.cz
www.obec-voderady.cz
Úřední hodiny: PO, ST 14:00 - 17:00

Ladislav Miček, Uhřínovice

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, milí čtenáři Voděradského zpravodaje!
Přijde mi to jako včera, co jsem Vám přál hezký konec roku 2019 a teď už
abych se poohlížel po novém kalendáři na nadcházející rok.
Letošní rok byl rokem vymykajícím se všem zažitým představám, rokem
plným zatěžkávacích zkoušek, rokem změn. A ať už v nás toto dění
vyvolalo jakékoliv postoje, pevně věřím, že se mu nepodařilo udusit naši
touhu a naději v lepší zítřky.
Na rok 2020 byla plánována celá řada zajímavých kulturních akcí, ať už se
mělo jednat o další promítání putovního kina pro děti, oblíbené hudební
koncerty v kostele ve Voděradech, tradiční setkání důchodců nebo bohatý
program k příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Bohužel, vzhledem
k nouzovému stavu a situaci kolem koronavirové pandemie nebylo jejich
uskutečnění možné. Už nyní se však těším na chvíli, kdy budeme moci
v našich aktivitách pokračovat.
Děkuji za Vaši podporu, názory a postřehy, kterých se mi od Vás dostává,
a kterých si nesmírně vážím. Přeji Vám i Vašim blízkým klidný a pohodový
konec roku 2020 a do nového roku ať vkročíte v plné síle s úsměvem
na rtech.

Příjemně prožité Vánoce Vám přeje Bc. Michal Hejna, starosta

DŘEVĚNÝ BETLÉM V UHŘÍNOVICÍCH
Jsou to právě betlémy, které se staly neodmyslitelnou součástí vánoční
výzdoby, a které jsou s Vánoci spojeny stejně tak jako tradiční bramborový salát a kapr na talíři. Zobrazení scény narození Ježíše Krista je
k vidění v mnoha různých podobách, za použití rozličných materiálů.
Již od roku 2016 zdobí vždy během adventu náves
v Uhřínovicích dřevěný betlém. Autorem tohoto
krásného díla je místní rodák pan Václav Tomáš, který
betlém vyřezal pomocí pily ze smrkového dřeva.
V betlémě můžete vidět jesličky s Ježíškem, Pannu Marii
a sv. Josefa, doprovází je dvě ovečky a společně nám
zpříjemňují předvánoční a vánoční období.
U betléma se kromě místních zastavují i přespolní
a náhodní kolemjedoucí, toto krásné dílo si fotí a malé
děti se rády na ovečkách "svezou". Pokud jste betlém ještě
neviděli, bude tu stát do Tří králů.
Mgr. Hana Šolínová

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU VE VODĚRADECH
Letošní rozsvícení voděradského vánočního
stromu proběhlo v pátek 27. 11. 2020 v podvečer,
tedy těsně před začátkem adventu. Bohužel,
vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu se
muselo uskutečnit bez přítomnosti Vás, našich
občanů. Mrzí nás to o to víc, že jsme pro letošek
připravili překvapení v podobě originálního
kulturního programu.
Nebudeme ale smutnit! Pokud to okolnosti
dovolí, vytáhneme naše eso z rukávu příští rok.
Vždyť pestrobarevná světýlka na našem vzrostlém několikametrovém stromu navodí tu
správnou vánoční atmosféru i sama o sobě.
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PODZIMNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Věřili byste, že se v období plném koronavirových omezení může přihodit i něco
příjemného? Letošní jediné Vítání občánků, které se uskutečnilo 27. září
u Obecního domu ve Vyhnanicích, nás o tom přesvědčilo.
Tradičním místem, kde se nově narozené děti slavnostně uvádějí do „života obce“ je obřadní síň ve Voděradech, nicméně
letošní pandemie spolu s omezeným množstvím shlukujících se lidí, nám s místem konání poněkud zamotala hlavy.
Ve výsledku však dala vznik nové myšlence, kterou bylo uspořádání této slavnosti na čerstvém vzduchu. A i když se ostře
sledované počasí netvářilo zrovna přívětivě, nakonec přeci jen příjemně překvapilo. A tak si přítomní mohli vychutnat tyto
jedinečné okamžiky bez deště, leč podzimně přioděni.
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ŠKOLKA PLNÁ POHODY
Loňský školní rok byl v MŠ Voděrady trochu jiný.
Byl poznamenaný covidovým děním, kvůli
kterému byla naše mateřská škola na jaře dočasně
uzavřena. Po této přestávce jsme se s chutí do MŠ
vrátili a snažili se dohonit to, co jsme zameškali.
Chtěli jsme si toho do konce školního roku co
nejvíce užít.
Po prvním rozkoukání na nás hned čekal Mezinárodní den
dětí, který jsme náležitě oslavili. Celý den byl plný zábavy,
pohody, odměn a především zářivých úsměvů na tvářích
dětí. Bohužel, školní rok nám velmi rychle utekl, přiblížil se
jeho konec a my se opět loučili s našimi předškoláky
i s ostatními dětmi před prázdninami.
Nový školní rok 2020/2021 jsme v září zahájili plni elánu,
pohody a hlavně nové naděje na lepší školní rok. Naši bývalí
předškoláci poprvé zasedli do školních lavic a namísto nich
přišly do školky nové dětičky. Byl to pro ně též velký krok
do neznáma, ale nové děti nástup zvládly bez velkého trápení
a stesku po rodičích. Od samotného počátku září byly
ve školce naplánované tzv. vzdělávací projekty, které jsme
stihli zrealizovat, ještě než se epidemiologická situace začala
opět zhoršovat. Děti tak měly možnost dozvědět se něco
nového, poznávat a vše si na vlastní kůži vyzkoušet. To vše
hravou formou, díky které se u všech projektových dnů
báječně bavily. Jednalo se o ukázku dravců, pohybová cvičení a chůzi na různých površích. Prohloubily si i znalosti
o motýlech a broučcích a zatím poslední projekt byl zaměřen na čarování s bylinkami. Čas se postupně posunuje
do zimních mrazivých dnů a my budeme doufat, že ve zdraví přečkáme tuto těžkou dobu a budeme se těšit na další
pohodové dny strávené ve školce.
Za MŠ Voděrady Eliška Krajčovičová, Dis.
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ČERTOVSKÉ ROJENÍ NA VRCHÁCH
Čertovsky vydařený večer zažili v sobotu 5. 12. obyvatelé našich obcí, kteří se nebáli a pustili do svých domovů Mikuláše
v doprovodu svých pomocníků, čertů a anděla. Mírnější protiepidemický systém v naší zemi umožnil, abychom nepřišli
o tuto oblíbenou tradici, a tak se směle předčítalo z knihy hříchů a pochval. Hodné děti byly odměněny a ty zlobivější
postrašeny a pokárány.
Za fotogra e vděčíme aktivním členům a příznivcům FB skupiny Magická Vrcha. Jsou mezi nimi i 2 fotky staršího vydání,
tedy z roku 1983 a 1986.
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SKŘÍTKOVÝ LES PO SETMĚNÍ ANEB
VEČERNÍ LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Rok 2020 je celý poněkud netradiční, ať už se jedná o všem známou nákazu nebo aprílové počasí,
které zkoušelo naši trpělivost nejenom v dubnu. A netradiční bylo i letošní loučení s prázdninami
ve Vojenicích, které jako každoročně pořádalo Sdružení dobrovolných hasičů Vojenice společně
s jejich přáteli a dobrovolníky.
V sobotu k večeru, kolem 18. hodiny, se ve Vojenicích
pod pergolou začali scházet velcí i malí návštěvníci, aby se
za stmívání vydali na dobrodružnou stezku plnou hravých
úkolů. Ještě před startem se mohli občerstvit grilovaným
kuřátkem a lahodným mokem, to pro případ, že by v lese
zabloudili.
Stezka vedla přes louku, lesem až k rozhledně Osičina,
odkud se zase stáčela zpět k výchozímu bodu, kterým byla
náves obce. Dobře udělali všichni, kteří se na cestu
neostýchali obout holínky a jinou vhodnou turistickou
obuv neboť terén byl vzhledem k předchozím dešťům
poněkud mokřejší.
Namísto tradičních navigačních praporků a mašliček cestu
osvětlovala světýlka, díky kterým nebyla nouze o podmanivou romantickou atmosféru. Osvětlených bylo i všech

pět stanovišť, na kterých děti čekali vodníci, kouzelnická
dvojice děti přezkoušela ze znalosti koření, třetí zastávkou
byl letos vystavěný Skřítkový les nedaleko rozhledny
a přímo u rozhledny dvě čarodějnice za pomoci dětí vařily
svůj vyhlášený lektvar.
V cílové zastávce děti poznávaly zvířátka a složily puzzle
z dílků, které získaly za splněné úkoly. Za svoji šikovnost
a statečnost si pak mohly vybrat dárek podle svých
představ. A že to v mnoha případech bylo příjemné dilema.
A proč za statečnost? Inu, to víte. Po setmění se v hlubokém
temném lese dějí věci…
Velmi děkujeme všem návštěvníkům, kteří s námi přišli
prožít jeden z posledních prázdninových večerů, a budeme
se těšit při některé z našich dalších akcí na viděnou.
SDH Vojenice a přátelé
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OHROŽENÝ PTAČÍ DRUH NA VRCHÁCH
Představte si, že jdete na večerní procházku do Dřízenského lesa
a najednou se vedle Vás ozve hlasité „réprép, réprép“. Co by to mohlo být?
Že by přerostlý cvrček? Letošní rok byl pro mnohé z nás obohacen o nová
poznání a to třeba i v podobě chřástala polního (vědecký název Crex crex),
který byl objeven díky obyvatelům z Vojenic.
Chřástal polní patří mezi nejvíce ohrožené ptačí druhy

Bricha, který má zkušenosti

Evropy, řadí se do čeledi chřástalovitých. Je menší nežli

díky spolupráci s CHKO

malá koroptev polní, ale s hlasitostí předčí lecjakého pěvce.
Rád obývá podmáčené louky a řidší porosty s minimální

a podobnými organizacemi.
Martin mě navedl správným směrem, za což mu děkuji,

výškou 20 cm. S chřástalem se můžeme v ČR setkat

a tak jsem mohl rozjet akci na pomoc Chřástalovi. Začal

od konce dubna do října. Jeho hlavní potravu tvoří drobní

jsem pátrat po uživatelích pozemku a postupně je

bezobratlí a semena trav. Zvuky „réprép, réprép“ vydává

obeznávat s přítomností chřástala polního. Nutno dodat,

kohoutek, a to hlavně v nočních hodinách, až do poloviny

že jsem si při tom mnohé uvědomil. Například to, jak

července. Na zimu chřástal odlétá do jihovýchodní Afriky.
Sameček si svým hlasitým voláním hledá samičku

je dnes těžké hospodařit. I zemědělství je totiž propletené
složitou administrativou a tak situace, především malých

a po úspěšném spáření a zasednutí slepičky na vejcích si letí

zemědělců, není jednoduchá. Snažil jsem se nalézt

hledat jinou. Pokud ji nenajde v blízkém okolí, mnohdy letí

kompromis a nebylo to jednoduché. Chřástal potřebuje

i o stovky kilometrů dále. Snůška obsahuje okolo 10 vajec.

nějaký čas, aby hnízdil a vyvedl mladé, zemědělce zase tlačí

Slepička sedí na vejcích 15 až 21 dní a po vylíhnutí se

termíny. Ale měl jsem štěstí, že jsem narazil na rozumné

mláďata osamostatňují po dvanáctém dnu. Poté slepička

lidi, se kterými se dalo na poslední chvíli domluvit

může hnízdit podruhé.
Na objevení chřástala má velkou zásluhu znalec tohoto

odložení senosečí. Senoseč měla být provedena do
31. července, což byl doslova šibeniční termín. Pak by

druhu. Petr Culek ve svém životě zažil mnohé. Od počátku

zemědělcům hrozila sankce. Senoseč všichni odložili dle

života stráveného na Vysočině, přes KRNAP, Krušné hory

domluvy a provedli v termínu. Jak říká Martin Brych

apod., konče u nás na Vrchách. Dokázal tedy odpovědět

„Zachráníš Bobra, zahubíš les.“ A bylo to podobné

i na otázku svých sousedů z Vojenic, kteří se ho tázali, jaké

i v tomto směru.
Rád bych jménem svým i jménem příznivců chřástala

zvíře vydává každou noc tak speci cký zvuk.
Osobně jsem znal chřástala jen z vyprávění, a proto se mi

poděkoval panu Ing. Aleši Píchovi, Václavu Bartošovi

rozsvítily oči okamžitě, jakmile se přede mnou Petr

a farmě Třebešov za odložení senosečí. Svým vstřícným

o chřástalovi zmínil. Znám lokality v Orlických horách,
kde byly z důvodu výskytu chřástala odložené senoseče.

jednáním dali šanci na návrat tohoto živočišného druhu.
S přítomností chřástala polního byl obeznámen i Státní

A tak jsme společně s adepty myslivosti Přemkem Pinkase

zemědělský intervenční fond, s paní Ing. Marcelou

m a Tomášem Tošovským provedli průzkum chřástala

Šteovou. Ta mi vše ochotně vysvětlila a zkontaktovala mě

na lukách za Vojenicemi.
Pomocí nahrávky jsme zjistili výskyt minimálně tří

s CHKO, za kterou se mnou jednala paní Ing. Štěpánka
Haldová a pan RNDr. Václav Pavel. Ti si tuto lokalitu

kohoutků v blízkém okolí. Tento zajímavý tvor se nedá

zaznamenali do map výskytu tohoto živočišného druhu.

zhlédnout pronásledováním nýbrž vyprovokováním

Chřástale, snad se brzy opět shledáme!

pomocí zvuku jiného chřástala. Aby měl šanci hnízdit

Lukáš Vašata, jednatel MS Háj Voděrady, Lično

a vyvést mladé, oslovili jsme s Petrem Culkem Martina
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KNIHOVNA
Milí čtenáři a příznivci knihovny,
nastalo období dlouhých zimních večerů, a tak řada z Vás sahá po objemnějších románech
či vícesvazkových knihách. Přináším Vám proto pár zajímavých čtenářských typů.
Z kategorie rozsáhlejších románů jsou
mezi čtenáři nejoblíbenější knihy
Patricka Taylora, např. Doktore,
fofrem, jde o život! Jedná se o poutavý
kaleidoskop komických příběhů
plných laskavého humoru a životní
moudrosti. Barry, čerstvý majitel
univerzitního diplomu, získal první
zaměstnání, nic zlého přitom netuše.
Bude asistentem praktického lékaře
v Ballybucklebo! Tuhle vesničku
málem nenajde na mapě, ale na místě
zjistí, že nechce žít nikde jinde než
tady – v srdci smaragdových kopců
a údolí severního Irska. Svazků od Patricka Taylora najdete
v knihovně 13, jedná se o zápůjčku z Týnišťské knihovny.
Abych nezapomněla ani na dětské čtenáře, připomenu
letošní výročí významné české spisovatelky 19. století,
Boženy Němcové, 200 let od narození. Pohádky, které tato
významná česká spisovatelka sbírala a sepsala, se staly
předlohou pro mnoho lmových pohádek. Mezi
nejznámější a nejkrásnější „vánoční“ pohádku jistě patří
Tři oříšky pro Popelku.

Z lmovaná, a to nejednou, byla i její nejznámější kniha Babička, která bývá někdy
až zesměšňována v souvislosti se školní četbou.
Je to však ta nejromantičtější kniha české
literatury 19. století, snad i proto, že ji Němcová
napsala ve svém nejtěžším životním období,
kdy jí idealizované vzpomínky na dětství
přinášely útěchu.
Těším se na Vás v knihovně, a to vždy v úterý od
17.30 – 20.00 hod., kde si určitě každý najde tu
„svoji“ knihu.
Mgr. Kamila Panenková

PODZIM VE ZNAMENÍ VOLEB
První i druhý říjnový týden letošního roku byl spjat s volbami do Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje a s volbami do Senátu Parlamentu ČR. Našeho volebního obvodu se týkala obě kola voleb.
Příprava takové akce je vždy administrativně, časově
i organizačně velmi náročná a probíhá v podstatě během
celého roku. A například takové kompletování a distribuce
hlasovacích lístků už je jen pomyslnou kapkou v moři.
V každé z našich obcí jsme otevřeli samostatnou volební
místnost, kde na průběh voleb dohlížela proškolená
čtyřčlenná okrsková volební komise. Byla to tedy výzva,
sehnat 24 dobrovolníků, kteří byli ochotní po dva pátky

a dvě soboty zasednout ve volební komisi.
Jak už to tak bývá, zcela hladký průběh je spíš zbožným
přáním, nežli skutečností. A tak jsme se i my potýkali
s nečekanými problémy, které se však ke spokojenosti nás
všech podařilo zdárně vyřešit.
Všem, kteří se podíleli na přípravách a práci v okrskových
volebních komisích v letošním roce, velmi děkujeme!
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MAGICKÁ VRCHA
Na konci minulého roku, přesněji 29. prosince
2019, vznikla facebooková skupina pod názvem
Magická Vrcha. Za jejím vznikem stojí pan Filip
Helan z Vojenic, který se nechal inspirovat
podobnou skupinou, jež sdílí krásy a zajímavosti Nového Města nad Metují a jeho blízkého
okolí, odkud sám pochází.

f

facebook.com

Skupina Magická Vrcha sdružuje obyvatele, příznivce
a obdivovatele našich končin, kteří mají chuť se podělit
o současné či historické fotogra e Vrchů, případně sdílet
zajímavosti. A že je toho k vidění i počtení! Skupina je veřejná
a v současnosti čítá kolem 270 členů.
Některé z krásných fotogra í přinášíme se svolením jejich
autorů i Vám, čtenářům našeho Zpravodaje.

Vratislav Matyk, Vojenice

Magická Vrcha

Helena Hloušková, Voděrady

Ladislav Miček, Uhřínovice

Martina Müllerová, Voděrady

Daniel Hroch, Vojenice

Martina Müllerová, Voděrady
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VELKÝ ÚSPĚCH MALÉ STÁJE - STÁJ JEŽKOVICE Z.S.
Když jsme v roce 2017 zakládali vlastní jezdeckou stáj, ani ve snu nás nenapadlo, že se dostaneme až
na mistrovství ČR pony a už vůbec ne, že si někdy odvezeme zlatou medaili. Po loňském úspěchu,
kdy si Daniela a Dominika Nosálovy v sedlech koní Ginger Babe a Blesk odvezly z MČR Pony
konaném ve Zduchovicích na Příbramsku krásné páté místo v soutěži družstev, se Daniela v sedle
Jessiky stala mistryní východočeské oblasti.
Letos jsme doufali alespoň ve stejný úspěch. Zatímco si Dominika dala roční pauzu bez ježdění, Daniele se i přes veškeré
problémy spojené se státními opatřeními podařilo kvali kovat s Ginger Babe do soutěže družstev a se svým týmem
východočeské oblasti vybojovat zlatou medaili. A to na překážkách výšky 80 cm s poníkem vysokým 125 cm není nic Letos
jsme doufali alespoň ve stejný úspěch. Zatímco si
Dominika dala roční pauzu bez ježdění, Daniele se i přes
veškeré problémy spojené se státními opatřeními podařilo
kvali kovat s Ginger Babe do soutěže družstev a se svým
týmem východočeské oblasti vybojovat zlatou medaili. A to
na překážkách výšky 80 cm s poníkem vysokým 125 cm
není nic lehkého. A tak se opět, na počest nejen naší stáje,
která nemá ideální podmínky pro trénink, tak i velkých
soutěží, hrála v sobotu 22. srpna ve Zduchovicích česká
hymna. Daniela sezónu zakončila 10. října v Dolním Jelení,
kde se s Ginger Babe staly vicemistryně východočeské
oblasti i pro tento rok.
Cesta k takovému úspěchu je velmi trnitá, o tom by Daniela
s Dominikou mohly vyprávět. Když musí denně, bez
ohledu na vedro, déšť, mráz, sníh či bláto, svoje koníky obstarat a odjezdit. A proto jsme moc rádi, že je alespoň někdy naše
snaha takto oceněna a je slyšet jméno naší stáje, které je zároveň jménem naší krásné vesničky.
Lenka Nosálová, Stáj Ježkovice z.s.
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CO SE DĚJE NA MYSLIVNĚ ANEB NA SLOVÍČKO
ZA JEZEVČATY
Ačkoliv se nepříjemné covidové období nevyhnulo ani našemu mysliveckému kroužku, i přesto se
nám na konci uplynulého školního roku podařilo uskutečnit rozlučkové setkání s opečením vuřtů
a klobásek. Měli jsme tak skvělou příležitost popovídat si o tom, co kdo zažil v přírodě v době
nouzového stavu, o našich plánech na letní prázdniny a překvapila nás i jedna veledůležitá zpráva.
Naším největším zjištěním totiž bylo, že naši dlouholetí studenti Přemek Pinkas a Tomáš Tošovský budou skládat zkoušku
o první lovecký lístek. A zanedlouho po tom, co jsme se tuto novinu dozvěděli, se zkoušky uskutečnily.
Přemek i Tomáš byli připraveni nejen díky kroužku, ale především díky svému snažení a poctivé práci svých patronů.
Přemek Pinkas byl pod patronací Petra Culka a Tomáš Tošovský pod mou maličkostí. Kluci měli za sebou nejen mnoho
teorie, ale také mnoho praxe, kterou jsme se jim pokusili zajistit pod MS Háj Voděrady - Lično, kde doposavad působili
Naším největším zjištěním totiž bylo, že naši dlouholetí studenti Přemek Pinkas a Tomáš Tošovský budou skládat zkoušku
o první lovecký lístek. A zanedlouho po tom, co jsme se tuto novinu dozvěděli, se zkoušky uskutečnily.
Přemek i Tomáš byli připraveni nejen díky kroužku, ale především díky svému
snažení a poctivé práci svých patronů. Přemek Pinkas byl pod patronací Petra Culka
a Tomáš Tošovský pod mou maličkostí. Kluci měli za sebou nejen mnoho teorie, ale
také mnoho praxe, kterou jsme se jim pokusili zajistit pod MS Háj Voděrady - Lično,
kde doposavad působili jako adepti myslivosti. Zde měli možnost zažít myslivecký
hon na drobnou zvěř, naháňku na zvěř škodící myslivosti a černou zvěř, opravy
a tvorby mysliveckých zařízení, těžbu hrází, pomoc ochrany zvěře při senosečích,
případně individuální lov s členy mysliveckého spolku. Naší snahou bylo, aby se
kluci dostali i do prostředí mimo naší honitbu, a tak se s námi mnohdy vydali jako
pomocná síla honců na lovy do jiných revírů. Tam měli možnost zažít i jinak
zazvěřené honitby, než které jsou u nás.
K samotným zkouškám mohu
dodat, že kluci měli dobrý
základ, na kterém se dalo
stavět. A ono to dopadlo! Naši
dva adepti složili zkoušku o první lovecký lístek, která probíhala
v Přepychách 18. července od 8:00 v Pohostinství Katka.
Byl jsem na kluky velmi pyšný, až mi to vneslo slzy do očí. Člověk
si v tu chvíli promítne dobu, kdy je spatřil poprvé jako malé caparty,
kteří se přihlásili do kroužku.
Přemkovi i Tomášovi patří moje velké díky, protože oni jsou tím
„prvním ovocem“, které náš myslivecký spolek díky kroužku sklidil.
Pevně věřím, že se kluci jednoho dne stanou i členy mysliveckého
spolku, aby s námi sdíleli své myslivecké zážitky a ty pak předávali
mladším generacím, jež je budou následovat.
Po prázdninách, na počátku nového školního roku, jsme měli možnost sejít se v hojném počtu patnácti dětí a dvou
vyučujících. Bohužel ne na dlouho. Kroužek musel své aktivity přerušit z důvodu zpřísňujících se opatření. Ale až se znovu
shledáme u nás na myslivně, tak tam na děti čeká překvapení! Díky novému projektoru s plátnem už nebudeme muset
sledovat myslivecká videa na malých obrazovkách.
Závěrem mi dovolte poděkovat Obci Voděrady a Honebnímu společenstvu na Vrchách za nanční podporu mysliveckého
kroužku, díky níž jsme si mohli pořídit vybavení ke zpříjemnění a zkvalitnění výuky.
Příjemné a klidné Vánoce Vám všem přeje Lukáš Vašata, jednatel MS Háj Voděrady, Lično.
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PŘIJELA K NÁM ZMRZLINA
Na pátek 26. června 2020 si naše obec pro
všechny školáky, děti ze školky i jejich učitele
připravila zmrzlinovou odměnu za vysvědčení. Přijít si zamlsat vanilkovou a čokoládovou opočenskou zmrzlinu však mohl
i kterýkoliv náhodný kolemjdoucí, kterého
neodradilo uplakané počasí.
Počasí, tak to nám tedy doopravdy nepřálo. Už od samého
rána lilo jako z konve a není od věci dodat, že nám,
organizátorům, řádně podráždilo nervy. Pohled na zkřehlé
a promočené školáky ve frontě na zaslouženou zmrzlinu
nám nepřidával na optimismu. Snad jim bylo alespoň
malou útěchou otevření hasičské zbrojnice, kam se mohli
ukrýt před deštěm a zmrzlinu si v suchu vychutnat.
Nebylo to jen špatné počasí, které dokáže udělat čáru přes
rozpočet nýbrž i technika. Po odbavení hlavního náporu
se totiž na zhruba 20 minut přerušil provoz zmrzlinového
auta, u kterého došlo k nečekanému problému s čerpadlem. Ale i to jsme zvládli a se zmrzlinou tak mohly odejít i
natěšené děti z místní školky.
A ačkoliv to snad už ani nikdo nečekal, tak se kolem
10. hodiny vyčasilo a vymodlené sluníčko nás poctilo
svými paprsky. Hřálo nás pak až do konce akce, tedy
zhruba do 13. hodiny. Akci jsme se totiž, kvůli nastalým
problémům, rozhodli o 1 hodinu prodloužit.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás přišli i přes velkou
nepřízeň počasí podpořit, nenechali nás ve štychu
a dobrovolně mokli ve frontě na zmrzku. Rodičům
děkujeme za shovívavost, se kterou vítali své promoklé děti
s vysvědčením doma.
Obec Voděrady

DOBRÁ SPORTOVNÍ ZPRÁVA
Obec Voděrady obdržela stavební povolení na výstavbu
multifunkčního hřiště ve Voděradech. Zastupitelstvo
schválilo podání žádosti o dotaci na výstavbu tohoto hřiště.
Hřiště by bylo provedeno tak, aby bylo bezúdržbové
a sloužilo pro více sportů: malá kopaná, volejbal, nohejbal,
orbal, hokejbal, tenis ale i inline hokej a v zimním období
možnost nástřiku přírodního ledu. Hřiště bude doplněno
o umělé osvětlení.
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BEZPEČNOST
PŘEDEVŠÍM!
V pondělí 7. 12. byly v obcích Uhřínovice a Voděrady
namontovány celkem 4 nové
měřiče rychlosti kvůli zvýšení
bezpečnosti na našich komunikacích. Vzhledem k opravě
silnice 2. třídy vedoucí obcemi
Voděrady a Uhřínovice narostl
počet případů překročení
rychlosti a doufáme, že tímto
krokem dojde jejich k eliminaci.

NOVÁ UDÍRNA
VE VOJENICÍCH
Až budete mít příležitost a zavítáte do Vojenic na některou
z akcí pořádaných SDH Vojenice, nezapomeňte ochutnat
dobroty z jejich fungl nové udírny. Za jejím vznikem bylo
hodně dřiny, ale výsledek stojí za to!

VODĚRADSKÁ PRODEJNA V NOVÉM KABÁTU
Obec Voděrady realizovala na přelomu léta a podzimu letošního roku zateplení prodejny ve Voděradech. Část nákladů
byla uhrazena z dotace Královéhradeckého kraje ve výši 226. 000,-Kč.

LOSOVÁNÍ VÝHERCŮ PRÁZDNINOVÉ KŘÍŽOVKY
V našem červnovém vydání Voděradského zpravodaje jste se mohli
zapojit do luštění křížovky, která prověřila Vaše znalosti v oblasti
českého tradičního bylinkářství. Pakliže jste byli úspěšní, dobrali jste se
k zajímavému objektu v katastrálním území jedné z našich obcí, kterým
byla „Tvrz Uhřínovice“.
Losování proběhlo poslední prázdninový den, v pondělí 31. srpna, kdy pan starosta
vylosoval z došlých odpovědí 2 šťastlivce. Stali se jimi paní Marta S. z Voděrad a pan Petr
C. z Vojenic. Měli jsme v plánu potěšit je výhrou v podobě dvou vstupenek na říjnový
koncert In agranti s hostem Josefem Vágnerem, nicméně vzhledem k nouzovému stavu
bude koncert přeložen. Snad se tedy brzy setkáme na koncertě v novém roce, o jehož
termínu budeme včas informovat.
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KŘÍŽOVKA
Milé děti!
V předešlém vydání Voděradského zpravodaje jsme otiskli křížovku pro všechny dospěláky,
a abyste ani Vy nepřišly zkrátka, přinášíme jednu i pro Vás. Luštit můžete úplně samostatně nebo
„zatahejte za rukáv“ své rodiče, babičky, dědečky, kamarády či známe a poproste je o pomoc.
Vaše vyluštěné odpovědi nám nezapomeňte doručit na Obecní úřad Ve Voděradech nebo nám je
zašlete na e-mailovou adresu urad@obec-voderady.cz nejpozději do konce ledna, tj. do 31. 1. 2021.
Z došlých odpovědí vybereme 2 úspěšné luštitele/luštitelky, kteří od nás získají hezké ceny.
Přejeme Vám příjemné luštění
1.

Postava z pohádky O perníkové chaloupce, sestra Jeníčka.

2.

Plod dubu se slušivou „čepičkou“.

3.

Čirá kapalina bez zápachu, která se v přírodě vyskytuje ve 3 skupenstvích a je zcela nezbytná
pro život na Zemi.

4.

Člověk, který aktivně ochraňuje všechny druhy zvěře v lese. Lidé si ho mohou plést s lesníkem,
protože oba nosí zelené oblečení, klobouk na hlavě apod.

5.

Dříve se mu říkalo požárník. Zasahuje v případě požárů, povodní a jiných živelných pohrom,
pomáhá při dopravních nehodách a dalších událostech.

6.

Hlavní město České republiky.

7.

Stálezelený jehličnan a jeden z oblíbených vánočních stromků. Semena některých druhů těchto
stromů jsou jedlá, známá pod názvem piniové nebo cedrové oříšky.

8.

Roční období, ve kterém se vše začíná zelenat, a objevují se první pupeny.

9.

Živočich, jehož samice se nazývá laň a mládě kolouch.

10. Živočich, jehož tělo je rozděleno na 3 části: hlava, hruď a zadeček. Hlava je trojúhelníková s
nápadně velkýma očima, tykadly, kusadly a sosákem. Hruď nese 2 páry blanitých křídel a 3 páry
nohou. V zadečku je kromě většiny vnitřních orgánů i žihadlo, po jehož vbodnutí do kůže savců
tento zamýšlený živočich umírá.
11. Nejvyšší hora Krkonoš i celého Česka, jejíž nadmořská výška je 1603 m.
12. Lesní živočich, který má téměř bílou hlavu, jen přes oči má výrazné černé pruhy. Má zavalitou
postavu, pohybuje se pomalu a tlapy má opatřeny velkými drápy. Přes zimu hodně spí v noře,
kterou si vyhrabává ve vyvýšeném terénu.
13. Zbylá část kmene stromu, která zůstává po pokácení stromu zakořeněna v zemi.
14. Pták, který byl v minulosti hojně využíván pro dopravování zpráv. Má vynikající orientační
smysl, a proto trefí domů skoro odkudkoliv.
15. Název jednoho z měsíců, ve kterém se už všichni netrpělivě těšíme na Ježíška.
16. Postava z pohádky O Červené Karkulce, které Karkulka nese k svátku košík plný dobrot.
17. Studený materiál nezbytný pro stavění sněhuláka.
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UPOZORNĚNÍ VŠEM DRŽITELŮM PSA
Dovolujeme si upozornit, že splatnost poplatku ze psa ve výši 100,-Kč na rok 2021 je do 31. března
v kanceláři OÚ Voděrady. Děkujeme.

SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2021
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