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OBECNÍ INFO LISTOPAD 2019 

9.11. POSVÍCENSKÉ POSEZENÍ proběhne od 18 hodin, na sále obecního domu ve 

Džbánově. K jídlu se bude podávat husa, k poslechu a tanci zahraje DUO STAR. Zájemci si mohou 

zakoupit lístky u Martiny Gašparekové ve Džbánově. Nebo se domluvit na tel: 739 238 979 

nejpozději do 6.11.2019. Cena vstupenky 200 kč. 

10.11. NEDĚLNÍ ODPOLEDNE S VYPRÁVĚNÍM A PROMÍTÁNÍM:                 

Syrští uprchlíci v Jordánsku a Libanonu proběhne od 14 hodin v modlitebně  

Českobratrské církve evangelické ve Džbánově.  

23.11. TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK 2019 proběhne od 14 do 17 hodin na sále 

obecního domu ve Džbánově. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

30.11. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ proběhne na sále obecního domu ve Voděradech od 14:00 

hodin. Srdečně zve zastupitelstvo obce Voděrady.  

30.11. ROZSVÍCENÍ CHALUPY č.p. 15 VE DŽBÁNOVĚ se koná v od   17 hodin. V 

případě příznivého počasí se zde v tomto čase uskuteční krátké hudební vystoupení. Následně bude 

připraveno teplé občerstvení pro děti i dospělé.  

SDH Voděrady ve spolupráci s obcí Voděrady připravuje na 7.12.2019 od 14:00 hodin v 

zasedací místnosti obecního domu ve Voděradech Vánoční posezení. Vystoupí žáci a pedagogové 

Základní umělecké školy Choceň v čele s paní ředitelkou Mgr. Ivonou Filipovou.  

 

Termíny hokejových utkání TJ Voděrady. 

1.11. Litomyšl B – Voděrady na zimním stadionu v Litomyšli od 21 hod. 

9.11.  Voděrady – Čestice na zimním stadionu v Chocni od  16 hod. 

15.11.  Moravská Třebová B – Voděrady na zimním stadionu v Moravské Třebové od 20:45 hod. 

23.11.  Voděrady – IHC Polička na zimním stadionu v Chocni od 16:15 hod. 

30.11. Choceň B – Voděrady na zimním stadionu v Chocni od 16:30 hod 

Úřední hodiny obecního úřadu každý čtvrtek od 19 do 21 hodin.  

Otevírací doba knihovny ve Voděradech je každý pátek od 16 do 17 hodin. 

Otevírací doba knihovny ve Džbánově je každý čtvrtek od 18 do 19 hodin. 

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

telefon: 725 885 776. 

 

Výběr stočného za rok 2019 
Bude probíhat v kanceláři obecního úřadu ve Voděradech v těchto termínech: 

Čtvrtek 7.11.2019    9:00 – 9:30 

Každý listopadový čtvrtek   19:00 - 20:00 

Proběhne v zasedací místnosti obecního domu ve Džbánově v pátek 22.11 od 18:00 – 19:00 

Po předchozí domluvě na e-mailu: obec@voderady-dzbanov.cz bude možné stočné zaplatit 

bezhotovostně na bankovní účet obce. 
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