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Obecní Info Duben 2022 

5.4. ZÁPIS DO 1. TŘÍDY Základní školy ve Sloupnici proběhne od 15 do 18 

hodin. Náhradní termín zápisu je možné dohodnout individuálně po telefonické 

domluvě na tel. čísle 465 549 222 nebo 734 230 430. 

9.4. VELIKONOČNÍ JARMARK se bude konat od 14 do 17 hodin na sále 

obecního domu ve Džbánově. Srdečně zveme všechny spoluobčany. 

10.4 SÁZENÍ STROMKŮ V OBECNÍCH LESÍCH začne od 8:00 „u přehrady“ 

ve Voděradech (při výjezdu z Voděrad směrem na Sítiny), vezměte si s sebou 

vlastní nářadí (motyka, rýč, pracovní rukavice) a dobrou náladu. Občerstvení 

bude zajištěno. Účast dětí vítána. Předem děkujeme všem, kteří tímto způsobem 

podpoří obnovu obecních lesů. 

29.4. SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉ BUDOVY 

SPORTOVNÍHO AREÁLU VE VODĚRADECH se uskuteční od 17 hodin na 

hřišti ve Voděradech. Přijďte si prohlédnout nově opravené prostory a pobavit 

se. Občerstvení bude zajištěno. 

30.4. TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC VE DŽBÁNOVĚ proběhne od 18 

hodin ve sportovním areálu u tenisových kurtů. Občerstvení bude zajištěno. 

Srdečně všechny zveme, masky čarodějnic jsou vítány.  

30.4. TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC VE VODĚRADECH proběhne            

od 17 hodin na hřišti ve Voděradech. Občerstvení zajištěno, na Vaši návštěvu se 

těší hasiči z Voděrad. 

2.5. MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU bude proveden 

zastávkovým způsobem na těchto stanovištích: 

Džbánov – za prodejnou   16:00 – 16:10 

Voděrady – hasičská zbrojnice  16:15 – 16:25 

Voděrady – dolní prodejna   16:30 – 16:40 

Do vozidla Atego bude možné odevzdat: baterie všeho druhu, oleje, plechovky od 

barev, rtuťové zářivky a výbojky, zbytky ředidel, čistící hadry, rtuťové teploměry, 

pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin apod. 

Do vozidla AVIA bude možné odevzdat: vyřazené televizory a lednice, pneumatiky 

osobních aut bez disků. 

 

6.5. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA se uskuteční od 

19 hodin na sále obecního domu ve Voděradech. Občerstvení bude zajištěno. 
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POZOR ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY OBECNÍ KNIHOVNY VE 

VODĚRADECH! 

Od začátku dubna dojde k trvalé změně otevírací doby obecní knihovny ve 

Voděradech! Od dubna 2022 bude otevírací doba knihovny ve Voděradech 

každý sudý pátek od 16 do 17 hodin, případně po telefonické domluvě na 

telefonním čísle 605 083 939. 

Úřední hodiny obecního úřadu každý čtvrtek 19 – 21 hodin. Paní účetní je 

přítomná pouze v době od 19:00 do 19:30.  

Otevírací doba knihovny ve Džbánově je každý první čtvrtek v měsíci od 18 do 

19 hodin nebo po telefonické domluvě. 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Vám přeje příjemné a klidné prožití velikonočních svátků. 

http://www.voderady.eu/

