Zvláštní vydání u příležitosti udělení obecního znaku a vlajky
__________________________________________________________

Nový znak a vlajka pro Voděrady a
Džbánov
Na základě rozhodnutí č. 27 Podvýboru pro heraldiku a vexilologii
Poslanecké sněmovny ČR ze dne 4. 4. 2019 byly naší obci
schváleny nové obecní symboly. Formální slovní popis našeho
nového znaku a vlajky (tzv. blason) je následující:
Znak
V modrém štítě vytéká ze šikmo nakloněného zlatého džbánu
stříbrná voda k dolnímu okraji štítu.
Vlajka
Modrý list, v něm šikmo nakloněný žlutý džbán, z něhož vytéká k
dolnímu okraji bílá voda. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
Návrh, který pro obec vypracovala firma Ornamento,
vychází z jednoduché, zato však výmluvné myšlenky.
Názvy obou vesnic jsou zde prezentovány v podobě
džbánu, ze kterého vytéká voda. Džbán, který neslouží k
nabírání a nalévání tekutin neplní svoji funkci a jeho
existence je tedy zbytečná, a naopak abyste mohli využít
blahodárné vlastnosti vody, potřebujete ji nejprve nabrat
do nějaké nádoby. Naše symboly tím vyjadřují myšlenku
potřeby vzájemné spolupráce mezi oběma obcemi,
neboť jedna bez druhé nebude zdaleka tak silná jako obě
dohromady.

Heraldika a její „sourozenci“
S užíváním erbů šla ruku v ruce i potřeba používané znaky studovat a popisovat. Právě za tímto účelem
vznikla heraldika, která se zabývá studiem souhrnu pravidel a zvyklostí, podle nichž se znaky tvoří,
popisují, určují a kreslí. Zahrnuje v sobě i studium vzniku znaků, jejich vývoje a užívání. V dnešní době se
z heraldiky vymezují jako samostatné vědy vexilologie (nauka o vlajkách) a faleristika (nauka o
praporech).
Výše uvedené obory často pomáhají historikům při poznávání minulosti, proto byly začleněny do tzv.
pomocných věd historických, speciálních vědních disciplín, které slouží k poznávání a hodnocení
rozličných památek, ze kterých mohou historici získávat střípky informací o historii.

Tradičně se uvádí deset pomocných věd historických. Kromě, nám již známé heraldiky, k nim patří:
paleografie (nauka o písmu), kodikologie (nauka o literárních rukopisech), epigrafika (nauka o nápisech),
diplomatika (nauka o úředních písemnostech), chronologie (nauka o způsobech měření času), sfragistika
(nauka o pečetích), genealogie (nauka o rodových vztazích, rodokmenech apod.), numismatika (nauka o
platidlech) a metrologie (nauka o mírách a vahách).
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Kvíz – poznáte obce podle jejich znaků?
1____________ 2____________ 3____________ 4____________

5____________ 6____________ 7____________ 8____________

9____________ 10____________ 11____________ 12____________

Nápověda: Brandýs nad Orlicí, Hradec Králové, Choceň,
Jehnědí, Litomyšl, Pardubice, Praha, Svatý Jiří, Tisová,
Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Zálší.

Soutěž – přineste ukázat vyplněný kvíz
na označené místo a podle počtu
správných odpovědí dostanete drobnou
odměnu!

__________________________________________________________
Voděrady? Kde to je?
Jednoduchá otázka, kterou čas od času zaslechne snad každý obyvatel naší vesnice. Jakkoli zní
jednoduše, existuje na ní celkem sedm různých odpovědí. Právě tolik obcí s názvem Voděrady se totiž
nachází na území České republiky.
Asi nejčastěji je naše vesnice zaměňována s Voděrady u Rychnova nad Kněžnou. Kromě toho, že je od
nás tato obec nejblíže, má také ze všech svých jmenovců nejvíce obyvatel, neboť v ní žije 718 lidí. Není
proto divu, že bývá většinou první, která lidem přijde na mysl při vyslovení slova Voděrady.
Dokončení naleznete na 3. straně.
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Začátek článku naleznete na 2. straně.
Těm, kteří jezdí do Brna po silnici číslo I/43, nejspíše neunikla existence Voděrad nedaleko Blanska, neboť
dopravní značku upozorňující na odbočku k této vesnici můžete spatřit právě při cestě po této komunikaci.
Na svých webových stránkách se tato obec pyšní 515 obyvateli a je tedy druhým nejlidnatějším místem
tohoto jména. Může nás těšit, že naše Voděrady v tomto žebříčku obsadily alespoň třetí místo, neboť
ostatní vesnice jsou na tom počtem obyvatel výrazně hůře.

Celkem 114 lidí žije ve Voděradech u obce Frýdštejn nedaleko Jablonce nad Nisou a se 104 občany se musí
spokojit ve Voděradech u obce Luštěnice v bývalém okrese Mladá Boleslav. I to je však mnohem víc, než
kolik žije osob ve Voděradech u Bílence nedaleko Chomutova. Podle údajů z roku 2011 zde tehdy žilo 18
obyvatel v 11 domech. Nejmenší Voděrady jsou částí obce Chyšky ležících nedaleko města Písek. Je v nich
evidováno 7 adres a pouze 3 lidé s trvalým pobytem. Asi vás nepřekvapí, že poslední čtyři uvedené vesnice
nemají samostatný obecní úřad.
Kromě výše uvedených obcí existuje ještě řada míst s ne úplně přesnými, avšak velmi podobnými názvy,
jako například Černé Voděrady, Polní Voděrady nebo Voděrádky. Nejméně jedny Voděrady (či spíše
Voderady) se rovněž nachází v zahraničí, konkrétně na Slovensku v okrese Trnava.

Zatímco Voděrad existuje celá řada, název Džbánov je výrazně vzácnější. Celkem se v České republice
nachází pouze dvě obce tohoto jména. Kromě toho našeho leží asi 3 km od Vysokého Mýta Džbánov, který
je samostatnou obcí s 360 obyvateli. Obě vesnice spadají pod jednu poštu a mají proto stejné poštovní
směrovací číslo. Kvůli tomu jsou oba Džbánovy zaměňovány snad ještě častěji než všechny Voděrady
dohromady. Lze sice pro odlišení používat názvy i s neoficiálními přídomky, tedy Džbánov u Litomyšle a
Džbánov u Vysokého Mýta, to ale k předejití nevhodné záměny většinou nestačí.

__________________________________________________________
Dětský koutek
Soutěž – přines ukázat svůj erb
na označené místo a dostaneš
za něj odměnu!

Vybarvi náš nový znak:

Navrhni si svůj vlastní erb:
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29. září

14:30

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY
Evangelický sbor ve Džbánově vás zve na SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY spojené s
instalací faráře Mgr. Ladislava Havelky za kazatele sboru, které se konají v
neděli 29. září od 14:30 v KOSTELE ve Džbánově.

19. říjen

14:00

DRAKIÁDA
DRAKIÁDA proběhne v sobotu 19. října od 14 hodin, stejně jako v loňském
roce, na kouzelném místě na pomezí mezi obcemi Voděrady a Džbánov,
kterému se říká MOČIDLO. Kromě pouštění draků se děti budou moci
zúčastnit soutěže o nejhezčího doma vyrobeného draka a zároveň se dozvědí
mnoho zajímavého o přírodě a životním prostředí. Ostatní návštěvníci si užijí
krásný výhled do kraje, který toto místo jako nejvyšší bod katastru Voděrady
naskýtá. V letošním roce bude rovněž možné nechat se vyzdvihnout jeřábem
až do výšky 70 m a užít si ještě lepší výhled do okolí. Přijďte proto využít tuto
příležitost, která se jen tak nenaskytne. Bohaté občerstvení zajištěno.

26. říjen

18:00

NOC DUCHŮ
V sobotu v 18:00 odstartuje od OBECNÍHO DOMU VE DŽBÁNOVĚ tradiční
NOC DUCHŮ. Trasu si děti projdou za doprovodu rodičů. Nezapomeňte si vzít s
sebou lampiony a dobrou náladu. Všechny Vás srdečně zve Sbor dobrovolných
hasičů Džbánov ve spolupráci s Monikou Čapkovou.

9. listopad 17:00

ŘÍZENÁ DEGUSTACE PRÉMIOVÝCH RUMŮ
V sobotu 9. listopadu 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 následujících značek rumů:
Cubanacan Reserva Familiar 12 Anos, Presidente 19 Anos, PuntaCana Club
Black Rum, Cubaney Exquisito 21 Anos, Olivers Exquisito 1985, Pyrat XO
Reserve, Zacapa 23.
V ceně bude rovněž občerstvení formou rautu.
Vstupné 400 Kč na osobu. Pro účast je nutná rezervace formou SMS na tel.:
733 554 366 a následné zaplacení vstupného na účet: 2536077013/0800
nejpozději do 15. října 2019.

Vytištěno za podpory obce Voděrady
Voděrady 77, 566 01 Vysoké Mýto
E-mail: obec@voderady-dzbanov.cz

www.voderady-dzbanov.cz
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