OBEC VODĚRADY

OBECNÍ ZPRAVODAJ – Prosinec 2022
Kalendář událostí a akcí
26.11. V 17:00 se uskuteční rozsvícení
chaloupky č. p. 15 ve Džbánově.

2.12.

Zasedání obecního zastupitelstva
proběhne od 19:00 na sále obecního
domu ve Džbánově. Občerstvení a
doprava z Voděrad budou zajištěny.
Odjezd v 18:45 od autobusových
zastávek ve Voděradech.

10.12. Adventní koncert Lanškrounského
smíšeného sboru začne v 15:00
v kostele Českobratrské církve
evangelické ve Džbánově.

15.12. Diskuzní večer s překladatelem,
nakladatelem a kazatelem
Alexandrem Flekem s názvem:
Evangelium pro 21. století – Jak by
mohl vypadat Ježíšův příběh, kdyby se
odehrál dnes? proběhne od 17:00
v Hotelu UNO v Ústí nad Orlicí.

16.12. Vánoční koncert smíšeného
pěveckého sboru Vlastimil u
chaloupky č. p. 15 ve Džbánově začne
v 17:00.

Obecné informace
Obecní úřad Voděrady
Voděrady 77
56601 VYSOKÉ MÝTO
IČO: 00279731
Datová schránka ID: j7va3hc
Email: obec@voderady-dzbanov.cz

Úřední hodiny obecního úřadu
pondělí: 8:00 – 9:30, 14:00 – 17:00
středa: 8:00 – 9:30, 14:00 – 17:00, Džbánov
16:00 – 17:00 (obecní budova)
V případě, že se nemůžete dostavit v úředních
hodinách, je možné si sjednat individuální termín
na tel. čísle: 465 549 131, nebo e-mailové adrese:
starosta@voderady-dzbanov.cz.
Otevírací doba knihovny ve Voděradech je každý
sudý týden v pátek od 16:00 do 17:30 případně
po telefonické domluvě.
Otevírací doba knihovny ve Džbánově je každý
první čtvrtek v měsíci od 18:00 do 19:00
případně po telefonické domluvě.
Více informací naleznete na:

https://voderady-dzbanov.cz/

Voděrady 77
566 01 Vysoké Mýto

www.voderady-dzbanov.cz

Nové obecní zastupitelstvo
Skutečnost, že letošní volby do obecních
zastupitelstev přinesou v naší obci výrazné
změny, byla jasná ještě před volbami samotnými,
neboť se zdaleka ne všichni dosavadní zastupitelé
rozhodli kandidovat. Největší změnou je, že se po
dvaceti letech rozloučil s prací pro obec náš
dosavadní starosta pan Jan Dlouhý. Kromě něj se
ještě rozhodli zastupitelstvo opustit Ing. Pavel
Oliva a Ing. Jiří Wimmer, čímž oba zakončili své
osmileté působení ve vedení obce. Všem výše
uvedeným děkujeme za jejich práci, kterou pro
obec Voděrady vykonali.
Nové zastupitelstvo, které se veřejnosti poprvé
představilo na ustavující schůzi konané 21. října,
má následující složení. Starostou obce byl zvolen
Mgr. Jan Gabrhel, který v předchozím volebním
období zastával úřad místostarosty. Novým
místostarostou se stal Ing. Petr Jiskra, dosavadní
člen zastupitelstva a předseda komise životního
prostředí.
Oba výbory zůstávají beze změny, finanční výbor
i nadále povede Renata Benešová a kontrolní
výbor Mgr. Miloš Čapek. Naopak vedení všech tří
komisí doznalo změn. Novým předsedou komise
stavební a investiční byl zvolen Jiří Svoboda,
předsedkyní komise sociální a kulturní Šárka
Horníčková a komisi životního prostředí povede
Ladislav Šilar.

Chcete mít přehled o dění v obci?
Stává se Vám, že neslyšíte hlášení obecního rozhlasu? Jste v práci v době, kdy
hlášení probíhá? Je Váš dům mimo doslech reproduktorů? Chcete i přesto mít
přehled o dění v obci? Díky obecnímu informačnímu systému je to možné.
Stačí, když nám sdělíte číslo Vašeho mobilního telefonu, nebo Vaši e-mailovou
adresu a budou Vám automaticky zasílány texty s hlášením. Kromě toho si
můžete také vybrat, jaké zprávy si přejete dostávat.
Pro případ, že nemáte zájem o pravidelné zasílání zpráv, je aktuální seznam
hlášení také zpřístupněn z webových stránek obce. Stačí kliknout na záložku
Hlášení rozhlasu a nasměruje Vás to na seznam hlášení, která si můžete
přehrát v počítači, případně v mobilním telefonu.
Hlášení naleznete zde: http://www.voderady-dzbanov.cz/hlaseni-rozhlasu/
Pokud máte zájem o zasílání hlášení, vyplňte prosím tuto návratku a doručte ji
na obecní úřad ve Voděradech, nebo ji ofocenou pošlete na
e- mail: voderady.dzbanov@gmail.com. Pokud vyplníte e-mail i tel. číslo,
budou Vám posílány zprávy na e-mail i do mobilního telefonu:
.........................................................návratka.....................................................
Na základě níže uvedených údajů si přeji dostávat zprávy o dění v obci na svůj
mobilní telefon, e-mail, případně obojí.

Jméno a příjmení:.................................. tel. číslo.....................................
e-mail:......................................................................
Část obce: Voděrady / Džbánov
Podtrhněte prosím témata, o která máte zájem: Oznámení obecního
úřadu, kultura, sport, farní sbor Džbánov, obecní knihovna, oznámení
lékařů (doktorka Ilona Paseková), nabídky služeb a prodej, JZD Zálší

Ochrana dřevin rostoucích mimo les
Všechny dřeviny (stromy, keře) rostoucí mimo pozemky určené k plnění funkcí
lesa jsou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, chráněny
před poškozováním a ničením (§ 7 uvedeného zákona) bez ohledu na jejich
druh a původ. Poškozováním dřevin je míněn zásah, který způsobí podstatné a
trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či
následně vede k jejich odumření.
Péče o dřeviny je povinností vlastníků, přičemž vlastníkem dřeviny je vlastník
pozemku, na kterém dřevina roste. Obecně je ke kácení dřevin třeba povolení
obecního úřadu (§ 8 odst. 1 a § 76 odst. 1 zákona) vydávaného formou
rozhodnutí.
O povolení kácet se nemusí žádat pouze ve výjimečných případech,
stanovených zákonem. Povolení není nutné v případě, kdy dřevina má ve
výšce 130 cm nad zemí obvod kmene menší než 80 cm a není součástí
stromořadí.
Pro získání povolení na kácení stromů je třeba podat na obecní úřad ve
Voděradech žádost. Formulář obdržíte buď na obecním úřadě, nebo jej můžete
nalézt na webových stránkách obce.
Až na výjimky v podobě neodkladných případů (havarijních stavů) je kácení
možné pouze v době vegetačního klidu. Obecně je za období vegetačního klidu
považováno období přibližně mezi 1. listopadem a 31. březnem, ovšem
odlišnosti v délce vegetační doby jsou závislé na odolnosti konkrétního druhu
rostliny vůči teplotním změnám.

