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PROSINCOVÉ SLOVO STAROSTY

PODĚKOVÁNÍ ZA HLADKÝ PRŮBĚH VOLEB

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
do rukou se Vám dostává druhé a tím pádem i závěrečné 
vydání Voděradského zpravodaje pro rok 2021. Další, 
a pro mnohé snad i úspěšný, rok se blíží ke svému konci 
a právě nyní, v čase adventu, je ta vhodná chvíle, 
abychom o něm popřemýšleli a udělili mu pomyslné 
hodnocení.
Rád bych vyjádřil poděkování všem z Vás, kteří s námi 
na přípravě zpravodajů spolupracujete. Z velké části to 
jsou právě Vaše příspěvky, postřehy a fotogra�e, bez 
nichž by zpravodaj vznikal jen velmi obtížně. Děkuji za 
čas, který tomu věnujete a zároveň vyzývám i ostatní 
čtenáře, spolky nebo sdružení, aby se neostýchali 
a podělili se s čtenáři o další zajímavosti z našeho okolí, 
pozvánky na akce apod.
Snad mi prominete, že se opakuji, ale připomínám 
možnost sledovat dění v našich obcích prostřednictvím 
webových stránek www.obec-voderady.cz, které 
pravidelně aktualizujeme. Snažíme se přinášet Vám 
informace i prostřednictvím obecních vývěsek, 

Děkujeme Vám všem, kteří jste zasedli ve volební 
komisi, podíleli se na roznosu hlasovacích volebních 
lístků, zapojili se do úklidu a přípravy volebních 
místností nebo jste jinak přispěli k hladkému průběhu 
voleb.
V pátek dopoledne, ještě před vypuknutím voleb, se do 
voděradské volební místnosti na obecním úřadě, přišly 
podívat děti z 3. třídy ZŠ s paní učitelkou Lenkou 
Nedvídkovou. Detailně celou místnost prozkoumaly, 
objasnily si průběh voleb a dobře se tak připravily na 
jejich budoucí úlohu, úlohu voliče.
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Pátek i sobota 8. a 9. října byli ve znamení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V našich 
obcích se i tentokrát otevřelo celkem 6 volebních místností, v kterých zasedlo 24 členů volebních 
komisí. A i když by se dalo naplnění těchto postů přirovnat k adrenalinovému sportu, ve �nále se 
nám podařilo všechna místa úspěšně obsadit. 

plakátových ploch nebo rozhlasu, ale jejich doba je spíš 
na ústupu.
Podstatnou změnou, kterou nám nový rok přinese, bude 
změna v systému plateb za komunální odpad. Důvodem 
je změna zákona o odpadech. V praxi to pro nás bude 
znamenat nahrazení známek na popelnici ročním 
poplatkem za osobu. Není třeba se ničeho obávat, svozu 
odpadů tak, jak jsme byli zvyklí, se to nijak nedotkne a 
nevyužité známky na svoz je možné vrátit v kanceláři 
OÚ do 31.1.2022. Detailní informace se dočtete 
v článku "Nový zákon o odpadech přináší změny".
Pokud bych měl za letošek vyzdvihnout pouze jednu 
konkrétní věc, na kterou jsem pyšný, byla by to výstavba 
Multifunkčního hřiště ve Voděradech. Těší mě, že se 
sportoviště podařilo tak rychle vybudovat i úspěšně 
zkolaudovat. Bohužel, podzimní a zimní období není 
vhodným obdobím pro jeho slavnostní otevření, a tak, 
pokud to doba dovolí, plánujeme tuto akci na jaro 2022. 
Pohodový vánoční čas, pevné zdraví a velkou dávku 
optimismu do roku 2022 Vám přeje za sebe i své kolegy

Bc. Michal Hejna - Váš starosta

ZPRÁVY Z OBCE
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SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
K letošnímu podzimnímu vítání našich nejmenších jsme se 
sešli téměř na rok přesně a to v neděli 26. září v obřadní 
místnosti obecního úřadu ve Voděradech. Pan starosta 
s paní matrikářkou přivítali Martina Prachaře, Jiřího Denka, 
Maxmiliána Lebdušku a Luboše Pinku, naše čtyři nejmladší 
spoluobčánky. Následovalo společné i rodinné focení 
oslavenců a předání dárků.

UPOZORNĚNÍ DRŽITELŮM PSŮ
Obec Voděrady upozorňuje všechny držitele psů, že splatnost místního poplatku ze psů je do 31. 3. 
2022 v kanceláři Obecního úřadu Voděrady. 
Připomínáme, že poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatník je povinen ohlásit 
správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 
3 měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, 
jeho ztrátu, darování nebo prodej). Detailní informace naleznete v Obecně závazné vyhlášce Obce 
Voděrady č. 1/2019 o místním poplatku ze psů na www.obec-voderady.cz v záložce Vyhlášky 
a VPS.

ZPRÁVY Z OBCE



4

SPOLUPRÁCE S MNOHÝMI Z VÁS 
MĚ TĚŠILA, ŘÍKÁ PÁTER JAN BYSTRÝ

Chtěl bych tímto příspěvkem poděkovat za téměř 14 let 
spolupráce s mnohými z Vás. Zásadní byla pomoc při 
opravách kostela - podařila se zrekonstruovat jeho 
fasáda, část elektroinstalace, opravit zákristii…
Měl jsem velkou radost i z množství uskutečněných 
koncertů. Teď naposledy to byl třeba Rychnovský 
chrámový sbor a orchestr, jejichž repertoár vycházel 
z východočeských skladatelů. Příjemné byly i Noci 
kostelů, při nichž jsme pořádali celou řadu výstav 
fotogra�í, prohlídek věže nebo ochutnávek mešních vín. 
Letos také z pouti na Zelenou horu, geniální sakrální 
dílo zapsané v seznamu UNESCO, i z mnoha dalších 
akcí. Závěrečnou akcí mého působení byly rekolekce 
(duchovní přednášky) před 1. nedělí adventní.

Za vše veliké díky,
P. Jan Bystrý

S platností od 1. prosince 2021 je novým duchovním správcem excurrendo farností Voděrady 
a Černíkovice ustanoven R.D.Mgr. Filip Foltán. A tak panu faráři Mgr. Janu Bystrému přejeme 
hodně úspěchu a spokojenosti v jeho novém působišti.

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH PŘINÁŠÍ ZMĚNY
Vážení občané, od 1. ledna 2022 se mění nastavení systému odpadového hospodářství. Změny vyplývají z úpravy 
legislativy o odpadech.  Cílem přijetí nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. by mělo být snižování množství 
produkovaného směsného komunálního odpadu a zvýšení množství vytříděných a využitelných složek odpadu.  
Toho, dle tvůrců zákona, má být dosaženo zavedením negativní �nanční sankce, kterou obce a města budou muset 
platit v případě, že přesáhnou tzv. „váhového limitu“ v produkci komunálního odpadu v přepočtu na obyvatele. 
Co je tím myšleno? Následující tabulka ukazuje konstrukci výpočtu poplatku dle nového zákona o odpadech:

Výpočet poplatku dle nového zákona o odpadech

Rok Limit na obyvatele v kg  Poplatek do limitu v Kč  Poplatek nad limit v Kč  

2021  200 500 800 

2022  190 500 900 

2023  180 500 1.000  

2024  170 500 1.250  

2025  160 500 1.500  

2026  150 600 1.600  

2027  140 600 1.700  

2028  130 700 1.800  

2029  120 700 1.850  

 

ZPRÁVY Z OBCE



Pokud se v dané obci vyprodukuje komunálního odpadu více, pak se od roku 2021 výrazně navyšuje poplatek 
za uložení komunálního odpadu na skládku právě za množství nadprodukce odpadu. Jednoduchým pohledem 
na tabulku je vidět, že zákon postupně snižuje limit akceptovatelného množství komunálního odpadu na 
obyvatele a současně se dramaticky navyšuje sazba poplatku za nadprodukci odpadu. Potud je úvaha našich 
legislativců pochopitelná a jakákoliv snaha o snížení produkce směsného komunálního odpadu je ze strany obcí 
a měst vždy vítána. Nicméně přijetím prováděcí vyhlášky v srpnu tohoto roku došlo k zásadnímu průlomu v dané 
problematice, a to takovému, že obcím, které zpoplatňovaly občany za komunální odpad na základě smlouvy, 
toto je i případ naší obce, byl tento smluvní systém bez náhrady zrušen. Co to v praxi znamená?  Znamená to, že 
každá obec, která chce v roce 2022 vybírat poplatky za odpady, musí přijmout závaznou vyhlášku a stanovit 
některý z nových poplatků.  A pro občana obce Voděrady stejně tak jako pro občany dalších 20% obcí z celé ČR to 
znamená, že budou nově platit odpadovou službu na základě místního poplatku. 

   Stávající způsob úhrady za likvidaci    
   komunálního odpadu (platnost do 31.12.2021)
Na základě Obecně závazné vyhlášky obce Voděrady 
č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území obce Voděrady, ze dne 16. 6. 2015, účinné od 1. 7. 
2015:
Náklady na svoz, odvoz, skládkování, odstraňování, 
zneškodnění komunálních odpadů platí fyzické osoby 
obci ve výši, která je v souladu s vyúčtovanými náklady 
oprávněnou osobou a s ustanovením § 17 odst. 6 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě 
smluvního systému. 
Systém je takový, že občan provede úhradu za smlouvu 
přímo na obecním úřadě (koupě známek na popelnice). 

  Řešení pro rok 2022
Na základě všech výše uvedených informací obec velice 
pečlivě zvažovala, jakou cestu pro zpoplatnění občanů 
nově nastolit tak, aby zároveň dopad na občany byl 
co nejméně bolestivý. 
Výsledkem tedy je, že poslední mimořádné listopadové 
zasedání zastupitelstva rozhodlo o přijetí nových 
vyhlášek, z nichž jedna charakterizuje obecní systém 
odpadového hospodářství a druhá zavádí zákonnou 
normou přijatelný druh místního poplatku, který bude 
obec od roku 2022 vybírat. V našem případě se jedná 
o částku 600,- Kč na poplatníka za rok. 
Na závěr všechny žádám, aby si uvědomili, že cena, 
kterou nakonec za tuto službu bude platit každý z nás, je 
výsledkem společné snahy o snížení množství komunál-
ního odpadu. Záleží tedy na odpovědnosti každého 
občana při třídění, abychom udrželi co nejnižší cenu 
za skládkování a nedopadly na nás sankční platby 
za nadlimitní produkci komunálního odpadu na 
občana. 
Udržme si všechny dobré návyky při třídění odpadů 
a udržme si tím i nízké poplatky za svoz.

   Změna legislativy od 1. 1. 2021
Podle nařízení Ministerstva vnitra ze dne 8. 8. 2021 tento 
systém již od 1. 1. 2022 nebude možné provozovat, bylo 
by to v rozporu se zákonem. Nově musí být systém 
úhrady za likvidaci komunálního odpadu upraven podle 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákona č. 542/2020 
Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a zákona 
č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona 
o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákona“), 
když součástí tohoto zákona je i novela zákona 
o místních poplatcích. 
Právní úprava zpoplatnění je sjednocena v zákoně 
o místních poplatcích, vždy se jedná o charakter 
místního poplatku, smluvní úhrada byla bez náhrady 
vypuštěna. 

Obec může pro své území zavést pouze jeden z poplatků. 
Poplatky jsou ročního charakteru, tzn., že obec by měla 
poplatek zavést (případně měnit) výhradně s účinností k 
1. 1. daného roku. Zákon uvádí vždy maximální výši 
sazby, přičemž obec může takovouto sazbu stanovit 
i s ohledem na celkové náklady odpadového hospo-
dářství v obci. Obec tak může do poplatku promítnout 
i náklady např. na tříděný odpad. Obec je limitována 
pouze maximální výší zákonné sazby, která činí 1200,- 
Kč/rok na poplatníka. 
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AKTUALIZOVANÝ SEZNAM 
VOLNÝCH HROBOVÝCH MÍST 

PROVOZNÍ DOBA OÚ 
V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH 
A NOVOROČNÍCH 
SVÁTKŮ

Obec Voděrady jako správce hřbitova ve Voděradech zveřejňuje seznam volných hrobových míst na tomto hřbitově, 
aktualizovaný ke dni 7. října 2021. V případě zájmu o pronájem hrobového místa kontaktujte kancelář OÚ 
ve Voděradech, telefon: 494 384 524, e-mail: urad@obec-voderady.cz  nebo  nás  navštivte  osobně.

Číslo hrobu:
6 1 1 8 2 3 6 9 4 3 8 

1 1 9 2 1 5 3 7 0 4 4 1 

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

1 2 1 2 3 7 3 7 4 4 8 6 

1 2 2 2 5 0 3 7 9 4 8 7 

1 3 0 2 6 4 3 8 8  

1 4 1 2 6 5 3 8 9  

1 4 2 3 4 6 4 1 4  

1 5 9 3 4 7 4 1 9  

1 6 0 3 6 8 4 3 7  

 

Upozorňujeme, že v období od 23. prosince 
2021 do 2. ledna 2022 bude Obecní úřad ve 
Voděradech uzavřen. Děkujeme, že si své 
záležitosti vyřídíte v dostatečném předstihu.

ZPRÁVY Z OBCE

Martin Duben

Helena Hloušková
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CHOVAT SE JAK SPRÁVŇÁCI, 
I NA TOM PRACUJÍ LETOŠNÍ PRVŇÁCI

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ

Za sebou už máme společný turistický výlet, během 
kterého jsme navštívili nedaleké Dřízeňské údolí 
a rozhlednu Osičina. Největším pašákem tohoto výletu 
se stala Natálka Hartmanová, protože jako jediný 
prvňáček zdolala celou rozhlednu až úplně nahoru! 
Chodíme také do lesa stavět a opravovat skřítkům 
domečky, aby se jim u Voděrad hezky bydlelo. 
Nasbírané perličky dále směňujeme v rámci naší třídní 
hry. Moc se snažíme, protože chceme získat tajemnou 
truhlu s pokladem a překvapením. A tak nám čtení 
prvních slabik, počítání prvních příkladů, řešení 

slovních úloh a psaní prvních písmenek jde čím dál lépe, 
i když se občas trochu zapotíme. 
Musíme si však dávat velký pozor i na to, jak se chováme 
k ostatním kamarádům ve třídě, ale i celkově k lidem 
v našem okolí. K odemčení tajemné truhly je totiž 
potřeba kouzelný trojzubec – bez něj prostě truhla nejde 
odemknout. Ten nám ale Triton zapůjčí teprve, až uvidí, 
že jsme třída, jak se patří a chováme se k ostatním jako 
správňáci! Tak nám držte palce, ať to dokážeme a truhlu 
do konce školního roku získáme!

S přáním krásných dnů
Kateřina Nováková - ZŠ Voděrady

Pozor, pozor! Ve Voděradech 1. září odstartovala parta čerstvých školáčků své celoroční putování 
Podmořským světem. Stali se z nás sběrači perel, které získáváme za splnění různých úkolů, snahu, 
příkladné chování apod. 



ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ
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NOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
V MATEŘSKÉ ŠKOLCE 

V průběhu září nás navštívila opět paní Adamcová se 
svými vzdělávacími programy. Jako první tematický 
program byl O včelách, ve kterém děti získaly nové 
poznatky o včelách, vyzkoušely si na jednotlivých 
stanovištích různé aktivity - např. oblékly se do 
pracovního oblečení včelaře, zkusily si jeho pracovní 
nástroje nebo si vyrobily vlastní svíčku z vosku. 

Druhý program se nazýval Plstění s ovčím rounem. 
V programu se děti seznámily s životem ovcí i s 
procesem zpracování ovčí vlny, vyzkoušely si zpracování 
vlny mokrou a suchou metodou plstění. Na konci září 
nás potěšila návštěva oblíbeného divadla JOJO 
s divadelní pohádkou Palečkovo dobrodružství. 
Během října jsme si užívali krásného počasí, které 
se začalo postupně probarvovat do podzimních tonů. 

Trávili jsme čas nejen na školní zahradě, ale i procház-
kami do okolí Voděrad. V polovině října jsme ve školce 
vyhlásili soutěž Strašidelné čarohrátky, kde se mohly 
děti spolu s rodiči zapojit do podzimního tvoření. Své 
výrobky mohly nosit během celého října a 26. 10. jsme 
vytvořili Dušičkovou cestu na školní zahradě, kde byly 
všechny krásné výrobky vystaveny, a návštěvníci měli 
možnost hlasovat o nejhezčí výrobky. 
Spolupráce s rodiči byla vynikající a už se těšíme na další 
společné aktivity v dalším období školního roku.

         Eliška Krajčovičová - MŠ Voděrady

1. září začal nový školní rok i v naší mateřské škole. Pár nových dětí si v prvním a v druhém týdnu 
začalo postupně zvykat na nové paní učitelky a nové kamarády. Děti, které už do školy chodily, 
si s nimi hezky hrály a pomáhaly jim tak v novém prostředí. Vytvořili jsme si seznamovací kroužek, 
kde se všechny děti představily a jako první jsme se naučili pozdrav, kterým se vítáme každé ráno. 



KNIŽNÍ TIPY, KTERÉ VÁS ZAHŘEJÍ 

Knižní fond se snažíme stále obměňovat a moderni-
zovat.  Jednou z cest je i tzv. výměnný fond knih ve 
spolupráci s Knihovnou Týniště nad Orlicí. Knihy jsou 
zapůjčeny na určité časové období a pak se opět vymění 
za další soubor. Je tak možné reagovat na aktuální 
požadavky čtenářů.

Z tohoto souboru si můžete aktuálně vybrat např. 
žádanou ságu od Diany Gabaldonové Cizinka. Tato 
sága byla oceněna jako nejchytřejší historický sci-� 
dobrodružný a romantický příběh. Celá sága, sestávající 
zatím ze sedmi knih, byla již publikována v 24 zemích 
a přeložena do 21 jazyků.

Další knihou je Veselí Radky Třeštíkové, která je nej-
prodávanější českou autorkou současnosti. Veselí je její 
pátou knihou a hlavní hrdinka Eliška se vrací z Prahy 
do Veselí nad Moravou, odkud autorka pochází.
Z knih pro malé čtenáře v tomto souboru naleznete např. 
bohatě ilustrované příběhy O nezbedné čertici. 
Z naučné dětské literatury pak třeba zajímavosti 
o dinosaurech a zvířatech.

Pokud byste si chtěli vlastní knihovničku rozšířit 
či naopak zredukovat, můžete navštívit knižní box 
umístěný před knihovnou. Jsou zde vyřazené či 
darované knihy, které si můžete zdarma odnést domů 
nebo naopak knihy přinést.

 Kamila Panenková - knihovna Voděrady

Dlouhé (pod)zimní večery možná řada z Vás ráda tráví v teple svých domovů s knihou v ruce. 
Pokud Vám již došla zásoba knih z vlastní knihovny, můžete zavítat do naší Obecní knihovny 
ve Voděradech a zapůjčit si knihu zde.
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OHLÉDNUTÍ ZA POSLEDNÍM 
ŠKOLNÍM DNEM

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ

Pojďme se tedy vrátit v čase a připomenout si konec 
školního roku. Určitě si vzpomenete na zmrzlinářské 
auto, které loni parkovalo před obecním úřadem, a kam 
si děti chodily za vysvědčení pro zmrzlinu. I v uplynulém 
školním roce chtěla Obec Voděrady školáky odměnit, 
a tak ve spolupráci s prodejnou potravin ve Voděradech 
vydávala za vysvědčení nanuky. Čokoládový nebo 
ovocný, každý si mohl vybrat podle své chuti. A že bylo 
v poslední školní den poměrně chladné počasí? Nevadí, 
však už jsme si zvykli a děti z místní ZŠ se o zážitek 
ochudit nenechaly.

Protože náš Voděradský zpravodaj vychází dvakrát ročně, bývá složitější udržet při jeho zpracování 
krok s aktuálním děním. A tak se stane, že se v červnu zchladíte článkem, který se ohlíží za zimní 
sezónou, anebo se v prosinci přenesete zpět do léta. A tak je tomu i v tomto případě.



OHŇOVÁ SHOW ZPESTŘILA LETOŠNÍ 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU 

Od neděle 21. listopadu zdobí prostranství před Obecním úřadem ve Voděradech bohatě 
nazdobený vánoční strom, jehož slavnostní rozsvícení si v podvečerních hodinách užily desítky 
přihlížejících. 

Zhruba hodinový program odstartoval lehce po 18. 
hodině starosta Michal Hejna svým úvodním slovem, 
následovala podmanivá ohňová show v podání 
žonglérské skupiny Ascarya o.s. z Hradce Králové a po 
rozsvícení vánočního stromku oblohu rozzářil tradiční 
ohňostroj. Celým večerem nás provedlo Dobrušské 
žesťové sdružení, jejichž hudba vytvořila tu správnou 
předvánoční atmosféru. 

Na křupavých langoších, a nejen těch, si návštěvníci 
mohli pochutnat u stánku manželů Paldusových 
a nechybělo ani voňavé cukroví, cukrovinky pro děti, 
čaj nebo svařák. 
Děkujeme za hojnou účast, která nás mile překvapila, 
a budeme se těšit na některé z dalších akcí.

Kolektiv OÚ Voděrady
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VODĚRADY ROZZÁŘILY 
STRAŠIDELNÉ DÝNĚ 

V pátek 22. října proběhl pod záštitou SDH Voděrady ve staré voděradské hasičárně první ročník 
Dýňování. Co si pod tímto názvem představit? Památka zesnulých či lidově Dušičky, se kterou 
koresponduje Halloween, Dìa de los Muertos nebo pradávný keltský Samhain, jsou svátky, které 
oslavují přechod do zimy a tmy, jsou opředeny tajemnem a představují svět „na druhé straně řeky“ 
a tím pádem vzpomínky na zesnulé.

I my jsme chtěli oživit tradici výroby lucerniček z tykví, 
v dnešní době převážně z dýní, a hlavně se sejít, 
zpříjemnit si jeden říjnový večer a vystavenými dýněmi 
rozsvítit voděradskou náves. Celá akce byla pojata jako 
soutěž o 2 lístky do kina, a proto jsme překrásně 
vydlabané dýně vystavili na zahradě manželů 
Pokorných, aby mohli kolemjdoucí hlasovat, která dýně 
se jim líbí nejvíce. To nebylo jednoduché, neboť všechny 
byly opravdu povedené.
Celý večer byl provoněn rozličnými tradičními 
i netradičními dýňovými dobrotami, po kterých se jen 
zaprášilo, sešlo se nemálo dětí i dospělých a celkově se 

celý večer vydařil. Doufám, že v tradici budeme 
pokračovat i příští rok a zvu i ty z vás, kteří na dlabání 
dýní moc nejste, protože jídla, která jsme servírovali, 
byla opravdu výtečná. Navíc posezení a poklábosení jen 
tak, u školních kamen v hasičárně s talířem dobrot, 
je prostě fajn.
Veliké díky patří SDH Voděrady, manželům Pokor-
ných a všem milým pořadatelkám, jmenovitě Petře 
Králové, Míše Dernerové, Evě Jarkovské, Evě Ešpand-
rové, Alžbětě Plašilové, Petře Brandejsové a jejich 
rodinám. Bez vás by to nebylo ono.

 Martina Műllerová - Voděrady
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Ačkoliv posvícení jakožto jeden z nejoblíbenějších svátků 
českých vesnic celkově spíš upadá, v našich obcích tomu 
tak rozhodně není. V pondělí 13. září jsme měli možnost 
poveselit se na posvícení ve Voděradech, v sobotu 18. září 
v Nové Vsi a v sobotu 2. října ve Vyhnanicích.

V sobotu 24. července 2021 proběhla na celých Vrchách 
akce pořádaná ve spolupráci všech SDH 8. okrsku – první 
ročník Pivního pochodu – a nutno říci, že se opravdu 
vydařila. Počasí bylo skvělé, účast značně převýšila 
očekávání a nálada byla rovněž na výbornou. V žádném 
výčepu nezůstal ani jeden sud plný, jen ve Voděradech se 
jich vypilo pět.

Pro SDH z Nové Vsi to bylo letos poprvé, co takovou akci pořádali 
a o to více je překvapil zájem. Dorazili místní občané, ale i ti z okolních 
obcí, především z Vyhnanic, Voděrad a Vojenic. A i když se nadšení 
pro věc mísilo s pochopitelnými obavami, výsledek předčil očekávání. 
O tom svědčí mnohé pochvalné komentáře, kterých se organizátorům 
dostalo, ale i fakt, že se všechno snědlo a vypilo.

Prvotní rozhodnutí o zorganizování celé akce padlo na schůzi SDH. 
Na další společné schůzce se probraly konkrétní záležitosti a jednalo se 
tedy třeba o tom, jaké maso se bude grilovat nebo jaké pivo se bude 
točit, kdo co zajistí. Výdej občerstvení a nápojů, dohled nad grilem 
a udírnou, obstarání piva, napečení dobrot k pohoštění, to vše 
vyžaduje spoustu energie a tu novoveští rozhodně měli. A když jim 
k tomu všemu hrál do rytmu oblíbený harmonikář, bylo posvícení, jak 
má být. 

   SDH Nová Ves

Smyslem celé události bylo projít naše krásné Vršácké 
okolí, zastavit se na kus řeči se sousedy, ochutnat pár 
dobrot a samozřejmě svlažit hrdlo uprostřed horkého 
léta. Každá zastávka, včetně rozhledny Osičina, nabízela 
jiné pivo a občerstvení, bylo tedy z čeho vybírat. 
V takovém výčepu pak zdárný turista dostal razítko do 
připravené mapy, děti si rovněž mohly zahrát znalostní 
hru, kterou pořádal obecní úřad. Délka celé trasy činila 
15 km a bylo na každém, zda ji projde celou. Víme však 
i o takových, kteří ji dali dvakrát.

A pokud bychom měli hodnotit účast tak vězte, že se 
nám podařilo napočítat více jak 300 účastníků a to i těch 
„přespolních“ – jmenovitě například z Křivic, Trnova 
a nebo Čánky. Příští rok bychom rádi celou akci 
zopakovali, neboť se nám vrátila spousta kladných 
ohlasů. Za přípravný tým bych také rád poděkoval skvělé 
spolupráci s OÚ Voděrady a jednotlivými SDH.

J. B. Dvořák - SDH Voděrady

KULTURA V OBCÍCH, SPOLKY A SDRUŽENÍ, POZVÁNKY
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SVATOHUBERTSKÁ TROUBENÁ MŠE SVATÁ, 
PŮSOBIVÁ MYSLIVECKÁ TRADICE 

Jednoho červnového dne jsem byl osloven členem řádu Svatého Huberta a zároveň předákem 
Orlické komendy, zda bychom se jako místní myslivecký spolek chtěli podílet na slavnostní 
troubené mši řádu Svatého Huberta v místním kostele sv. Petra a Pavla ve Voděradech. A protože byl 
návrh členskou základnou našeho mysliveckého spolku schválen, stali jsme se spoluorganizátory 
této nevšední akce. 

Po dohodě se zástupci zmíněného řádu byl datum mše 
stanoven na 17. červenec 2021 ve 13 hodin. Jelikož jsme s 
akcí podobného charakteru neměli žádné zkušenosti, 
požádali jsme zástupce řádu pana Hájka o vznesení 
požadavků a slovo poradní pro náš spolek, abychom 
mohli zahájit přípravu celé události.
Bylo třeba zajistit kus spárkaté zvěře, hroznové víno a 
nechat upéct kulatý chléb s liturgickými symboly, vše 
jako obětní dary. Dále slavnostně a stylově vyzdobit 
kostel, s čímž nám ochotně pomohla paní Helena 
Hloušková, za což jí patří velké poděkování. Dále jsme 
byli požádáni o malé pohoštění po akci pro zástupce 
řádu, hudebníky a osob jim přidružených na naší 
myslivecké chatě ve Voděradech.
Akce byla místním i přespolním dána na vědomí na 
vytištěných plakátech, které byly vyvěšeny na kostelích, 
na vývěskách v každé vesnici na Vrchách i v dalších 
okolních obcích.

O červencové sobotě ve 13 hodin se rozezněly zvony 
kostela a kolona tvořená zástupci řádu Svatého Huberta 
sídlícího v nedalekém Kuksu i s velmistrem panem 
Janem Františkem Votavou, vyrazila za doprovodu nás 
myslivců a přihlížení veřejnosti od autobusové zastávky 
do místního kostela. Tam proběhla za přispění kvarteta 
lesních rohů pod vedením pana Šustra slavnostní 
troubená mše, kterou celebroval P. Jan Bystrý. Celá mše 
se nesla ve znamení lovecké hudby a patronů myslivosti. 
Při mši byly předány ze strany myslivců obětní dary, což 
byl srnec, chléb a víno. Následně se průvod vydal k 
myslivecké chatě, kde bylo pro zainteresované 
připraveno malé pohoštění v příjemném stínu pod 
korunami buků.

Tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří se 
na této slávě jakýmkoliv způsobem podíleli pomocnou 
rukou. Zároveň nás těší, že zástupci řádu byli nadmíru 
spokojeni s naší organizací a vyslovili nám za ni dík. 

KULTURA V OBCÍCH, SPOLKY A SDRUŽENÍ, POZVÁNKY
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Trochu nás mrzí skutečnost, že se ze zástupců veřejnosti 
nepřišlo podívat tolik lidí, kolik by si tato slavnostní 
událost zasloužila. Snad to mělo souvislost s tím, že se 
tato duchovní akce nešťastně kryla s otevřením kapličky 
ve Vyhnanicích a lidé se zkrátka rozdělili mezi tyto akce.
Dle našeho názoru se vše zdárně vydařilo a snad se 
podařilo obohatit i mnohé přítomné o nové zážitky 
spojené s krásami myslivosti z trochu jiného netradič-
ního pohledu.

    Zdeněk Urban ml. - MS “Háj” Voděrady – Lično

KULTURA V OBCÍCH, SPOLKY A SDRUŽENÍ, POZVÁNKY
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TEN, KDO V LÉTĚ PUTOVAL, HISTORII 
MÍSTNÍCH OBCÍ SE VĚNOVAL

Zábavně naučné putování po našich obcí. To byl smysl celoprázdninové akce, kterou si pro všechny 
malé i velké účastníky připravil Obecní úřad ve Voděradech. Cílem projektu bylo seznámení 
se s historií jednotlivých obcí formou rýmovaných veršů. 

A kdo verše pozorně četl, ať už sám nebo s pomocí dospělých či starších kamarádů, určitě zvládl splnit úkoly, které mu 
posloužily jako vodítka k tajence. V tajence jsme se ptali na název záhadné bytosti, o níž pojednává jedna z místních 
pověstí. Z celkem 42 správných odpovědí jsme vylosovali 10 šťastlivců, kteří obdrželi po dvou lístcích do kina 
CineStar. 
A abyste ani Vy, naši čtenáři, nebyli ochuzeni o zajímavé verše a uměli si putování místní krajinou lépe představit, 
přinášíme Vám je na následujících řádcích. Třeba se díky nim dozvíte i něco nového. Děkujeme všem, kteří náš 
projekt podpořili, zúčastnili se nebo nám zaslali pochvalné komentáře. Moc nás to těší.

KULTURA V OBCÍCH, SPOLKY A SDRUŽENÍ, POZVÁNKY
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NESEĎTE DOMA, 
VYDEJTE SE NA 
BROUMARSKÉ SLATINY

Kdo by neznal blízké malebné město Opočno a 
jeho rybník Broumar, který svou vodní hladinou 
zaujímá plochu 66,5 ha a je tedy největším 
rybníkem Královéhradeckého kraje? Založen byl 
v 15. století bohatým šlechtickým rodem Trčků z 
Lípy, a v současnosti ho má od města v pronájmu 
společnost pana Kolowrata na chov ryb. 

Méně známá je však překrásná naučná stezka kolem celého 
rybníku, která vede přes tzv. Broumarské slatiny. Jedná se 
o území, kde les přechází k rybníku a vytváří tak vzácná 
rašeliniště a slatiny. Toto jedinečné botanické prostředí bylo 
v roce 1984 vyhlášeno přírodní památkou a je napájeno 
spodními prameny, bohatými na minerály. Vyskytuje se zde 
pestrá směs živočichů i rostlin, z nichž můžeme zmínit 
například ještěrku živorodou, užovku obojkovou nebo 
kosatec sibiřský či ďáblík bahenní.

Délka naučné stezky je zhruba 4km, výchozím i konečným 
bodem je kemp u rybníka Broumar (jedná se o okruh). 
Cesta je turisticky značena místním modrým značením, 
k návštěvě vhodná po celý rok a potkáte zde i několik 
informačních tabulí.

Martina Műllerová - Voděrady
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Relax klub Vrcha oznamuje, že zhruba po 
roční pauze, která vznikla v důsledku 
pandemické situace, opět zahájil svoji činnost. 
Našich služeb začalo využívat mnohem více 
lidí, protože je všeobecně známo, že ohřátí těla 
nad normální teplotu je příjemné a uvolňující. 

V sauně odplavíte nejen spoustu potu, nečistot, 
ale příjemně také zregenerujete. V sauně se uvolní svaly 
a uklidní vystresovaná mysl. Vysoká teplota totiž 
způsobí, že je do těla ve velkém množství vyplavován 
endor�n, což je známý hormon štěstí. Mírné přehřátí 
organismu, které Vám saunování dopřeje, má i prokaza-
telně léčivé účinky. 
V naší sauně vládne přátelská atmosféra v příjemném 
prostředí, kde diskutujeme o zdraví, vaření, cestování 
a plánujeme např. i kurz pletení košíků. Srdečně zveme 
všechny, kteří se chtějí stát členy klubu a zpříjemnit si 
zimní večery relaxem a saunováním. Těšíme se na Váš 
zájem. 

Relax klub Vrcha

Ahoj děti!
Blíží se čas Vánoc, ke kterým neodmyslitelně patří 
i dárečky. I my Vás chceme potěšit a obdarovat, tak si 
zkuste vyluštit naše obrázkové sudoku. 

I tentokrát platí, že vylosujeme 3 úspěšné luštitele, na 
které čeká zajímavá odměna. Vyluštěné sudoku nám 
posílejte do 9. ledna 2022 na e-mail: urad@obec-
voderady.cz nebo ho vhoďte do šedé poštovní schránky 
před úřadem ve Voděradech, popř. se u nás v kanceláři 
osobně zastavte. Stránku ze zpravodaje si můžete 
i okopírovat. Nezapomeňte uvést své kontaktní údaje 
(ideální je jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa 
nebo telefon), abychom Vás mohli kontaktovat 
v případě výhry. 

Jak na to:
Do prázdných políček doplňte chybějící obrázky. 
Ale pozor, obrázky se mohou v řadě i sloupci 
vyskytovat jen jednou. 
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