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OBECNÍ INFO BŘEZEN 2020 
21.3. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA proběhne od        

19 hodin na sále obecního domu ve Voděradech. Na vaši účast se těší zastupitelstvo obce 

Voděrady. 

CVIČENÍ JÓGY pod vedením Kateřiny Kunové probíhá každý pátek v zasedací místnosti na 

hřišti ve Voděradech od 17 hodin. S sebou si vezměte podložku na cvičení. 

CVIČENÍ JÓGY pod vedením MUDr. Ilony Pasekové probíhá každý čtvrtek v zasedací 

místnosti na hřišti ve Voděradech od 18:30 hodin. S sebou si vezměte podložku na cvičení. 

Sbor Českobratrské církve evangelické ve Džbánově-Ústí n. Orlicí vás zve 

na přednášku: NAŠE PAMĚŤ. Co dělat s naší pamětí, aby lépe 

fungovala? Přednáší: Alena Naimanová, farářka CČSH 

Kdy: 24. března od 17hodin v hotelu UNO v Ústí nad Orlicí, oranžový 

salonek.  Alena Naimanová je od roku 2004 členkou České společnosti pro 

trénování paměti a mozkový jogging, pravidelná účastnice Národního týdne 

trénování paměti, zkušená trenérka, pořádá semináře a přednášky o trénování paměti. 

Uvítá, když v rámci přednášky budou mít účastníci tužku (a brýle, potřebují-li je), 

aby se mohli pocvičit a dělat si poznámky.  Přednáška bude doplněna praktickými 

cvičeními. Těšíme se na vás. 
 

Úřední hodiny obecního úřadu každý čtvrtek 19 – 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 poplatků za odpady a poplatků ze psů bude probíhat: 
 

Voděrady: - ve čtvrtek 12.3.2020  od 9:00 do 10:00 hodin  

                   - každý čtvrtek  v březnu od 19:15 do 20:00 hodin v kanceláři OU 

Džbánov:  - ve čtvrtek 12.3.2020 od 16:00 do 16:30 hodin 

 

Poplatek je možné zaplatit na účet č.  14320611/0100  VS = č.p.  

( Džbánov před č.p. uvést 20 ). 

 Známku po zaplacení si musíte vyzvednout v úředních hodinách na OU ( nelze 

vyzvednout ve stejný den, kdy bylo placeno ). 
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Obec Voděrady, Voděrady 77, 566 01 Vysoké Mýto 

Poplatky za odpady  a poplatky ze psů v roce  2020 

Poplatníci ročník narození 2020 bez poplatku 
Poplatníci ročník narození 2017,2018,2019 240,- Kč 
Poplatníci narození do roku 1940 – 1949 360,- Kč 
Poplatníci narození do roku 1939 bez poplatku 
Poplatníci s průkazem ZTP/P, ZTP bez poplatku 
Ostatní poplatníci 480,- Kč 
Chalupáři – za nemovitost 480,- Kč 
 
Studenti po předložení potvrzení o studiu a ubytovací smlouvy (potvrzení o přidělení kolejí, internátu nebo 
podnájemního ubytování ) přímo při výběru poplatků mají nárok na slevu tj. 240,- Kč. Jinak výběr v plné výši 
– tj. 480,- Kč. Vždy musí být souběžně obě potvrzení ( ubytování + studium ) 
 
Pokud se občan odhlásí z trvalého pobytu a podá písemnou žádost o vrácení poplatku, bude mu poměrná 
část vrácena ( v hotovosti nebo na účet – uvést v žádosti ) a to od následujícího měsíce, od kterého v obci 
není trvale hlášen. 
Pokud se občan do obce k trvalému pobytu  přihlásí v průběhu roku, bude mu vypočtena poměrná část 
poplatku a to od následujícího měsíce po přihlášení   - platí se při přihlášení. 
 
Platné známky pro rok 2020 musí být vylepeny do 31.3.2020, po tomto datu nebudou popelnice 
vyváženy!! 
 
Poplatky ze psů 200,- Kč za každého psa 
Psi vedení jako pracovní nebo služební v MS nebo jiných službách po předložení průkazu jsou osvobozeni od 
placení poplatku. 
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