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OBECNÍ INFO SRPEN - ZÁŘÍ 2019 

6.9. DEN REGIONU ORLICKO-TŘEBOVSKO - Tradiční cyklojízda starostů 

členských obcí a příznivců našeho regionu. Start ve 13 hodin V Českých Libchavách před 

kostelem. Více informací na vývěskách obce. 

7.9. ODPOLEDNE NAPŘÍČ GENERACEMI se uskuteční od 14 hodin na hřišti ve 

Voděradech. K tanci a poslechu zahraje Zdeněk Šejbl a spol. Čeká Vás bohaté občerstvení – 

speciality z grilu, langoše, párky v rohlíku, palačinky a ostatní sladké i slané dobroty. 

Doprovodný program – pěnová show, balonková bitva, střelba ze vzduchovky, malování na 

obličej, keramická dílnička, skákací hrad, trampolína, jízda na koni, bohatá tombola a další… 

Všechny Vás srdečně zve SDH Voděrady ve spolupráci s obcí Voděrady. 

13.9. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA se uskuteční od     

19 hodin na sále obecního domu ve Voděradech.  

19.9. MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU – Více informací na 

přiloženém letáku. 

28.9. SLAVNOST U PŘÍLEŽITOSTI UDĚLENÍ OBECNÍHO ZNAKU A 

VLAJKY se uskuteční od 14 hodin na hřišti ve Voděradech. Více informací na zadní straně. 

29.9. SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY spojené s instalací faráře Mgr. Ladislava Havelky 

za kazatele sboru ve Džbánově-Ústí nad Orlicí se budou konat od 14:30 v kostele ve 

Džbánově. Srdečně Vás všechny zve evangelický sbor. 

V sobotu 9. listopadu za podpory Obce Voděrady proběhne od 17 hodin na sále obecního 

domu ve Voděradech ŘÍZENÁ DEGUSTACE PRÉMIOVÝCH RUMŮ ZE 

STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKY, při které budete moci ochutnat 7 různých značek rumů 

stáří 12 – 26 let. V ceně bude rovněž občerstvení o třech chodech. Vstupné 400 Kč na osobu. 

Pro účast je nutná rezervace formou SMS na tel.: 733 554 366 a zaplacení vstupného na účet: 

2536077013/0800 nejpozději do 15. října 2019. Bližší informace na stránkách www.voderady-

dzbanov.cz nebo ve vývěsních skříňkách. 

 

Ve dnech 5. - 7.7. 2019 proběhlo MISTROVSTVÍ ČR v 

DOROSTU v POŽÁRNÍM SPORTU letos ve Svitavách. 

Mistrovství se účastnil i Daniel Horníček mladší. Pro letošek 

soutěžil za družstvo dorostu v SDH Skuteč, která ho oslovila na 

základě výsledků mistrovství z minulého roku. 

Chlapcům se velmi dařilo ve všech disciplínách tj. štafeta 4 x 100 m 

překážek, požární útok, běh na 100 m s překážkami a test. 

S tímto týmem se mu povedlo získat titul MISTRA ČR v 

DOROSTU v POŽÁRNÍM SPORTU 2019. 

Úřední hodiny obecního úřadu každý čtvrtek 19 – 21 hodin.  

Zájemci o samovýrobu dřeva z obecního lesa se mohou hlásit u p. Jiskry na 

telefon: 725 885 776. 

 Zapůjčení sportovišť zajišťuje: Voděrady –  Lorencová Jaroslava 608 244 553  

      Džbánov –  Harapát Jiří      605 176 000  
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