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OBEC VODĚRADY 
Voděrady 77 

 566 01 Vysoké Mýto 

www.voderady-dzbanov.cz 

Kalendář událostí a akcí 

4. 3. Voděradský masopustní rej 
proběhne od 11:30-23:00 hod. Více 
informací naleznete na druhé straně. 

11. 3. 
 

SDH Džbánov zve všechny děti a jejich 
rodiče na Karneval, který se bude 
konat od 14:00 hod. na sále 
Obecního domu ve Džbánově. 
Účinkovat bude skupinka Zips z České 
Třebové.  Těšte se na spoustu her a 
písniček. Občerstvení je zajištěno. 

 

Pojízdná prodejna pekařství Včelákov 

Vzhledem k tomu, že stále nemáme nikoho, kdo 

by byl ochotný provozovat obecní prodejny ve 

Voděradech a Džbánově, zůstávají oba obchody 

uzavřeny. Jako náhradní řešení se nám podařilo 

zajistit Pojízdnou prodejnu pekařství Včelákov. 

Pokud vydrží dostatečný zájem, bude k nám 

dojíždět každé úterý a čtvrtek, v 10:15 hod. u 

prodejny ve Voděradech, a v 10:45 hod. u 

obecního domu ve Džbánově. 

Zastupitelstvo obce samozřejmě stále usiluje o 

obnovu provozu kamenných obchodů. Pokud by 

měl někdo zájem o provozování prodejen v naší 

obci, prosíme, ať se ozve na tel. 723 781 953, 

nebo e-mail: starosta@voderady-dzbanov.cz. 

Výběr poplatků za odpady 

Výběr poplatků za odpady a poplatků ze psů bude 
probíhat od 1. 3. – 22. 3. 2023. 
 

Poplatek je možné zaplatit na účet obce: 
14320611/0100. Jako variabilní symbol uveďte 
v případě Voděrad 10 a potom napište číslo 
popisné, v případě Džbánova 20 a potom vaše 
číslo popisné. 
 

Pokud vám nevyhovuje platba na účet, můžete 
poplatek uhradit v hotovosti v úředních hodinách 
na obecním úřadě (platí i pro úřední hodiny ve 
Džbánově).  
 

Poplatek ze psů: 200,- Kč za každého psa 
Poplatek za odpady: 600 Kč za osobu s trvalým 
pobytem, nebo nemovitost určenou k rekreaci 
 

Od poplatku za odpady jsou plně osvobozeny 
osoby, které  

• v roce 2023 dovrší 80 a více let věku 

• jsou držitelem ZTP a ZTP/P  

• narodily se v roce 2023 
 

Úleva ve výši 300 Kč se poskytuje osobám,  

• které studují v prezenční formě a jsou 
ubytovány mimo území obce, po doložení 
potvrzení o ubytování mimo obec Voděrady 

• které v roce 2023 nedovrší 3 let věku 
 

Platné známky pro rok 2023 musí být vylepeny do 
31. 3. 2023, po tomto datu nebudou popelnice 
bez nové známky vyváženy! 

Obecné informace 

Obecní úřad Voděrady 
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 

první čtvrtek v měsíci od 16:00 do 17:30 hod a 

knihovny ve Džbánově je každý první čtvrtek 

v měsíci od 18:00 do 19:00 hod., případně po 

telefonické domluvě. 

Pokud máte nějaké podněty, nebo jste si všimli, 

že je potřeba něco opravit, ozvěte se prosím na  

e-mail: starosta@voderady-dzbanov.cz. 

 

Více informací naleznete na: 

https://voderady-dzbanov.cz/ 
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Plán svozu odpadu pro Voděrady a Džbánov na rok 2023 
DRUH ODPADU SVOZOVÝ DEN TÝDNY 

Komunální 
 

Úterý 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 
34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 

Plast a tetrapack Pátek 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50, 52 

Papír Středa 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 
45, 49 

Sklo (bílé i 
barevné) 

Středa 1, 14, 27, 40 

Svoz „N“ odpadů 2.5.,12.9. 18, 37 
 

Dvě novinky v nakládání s odpady v naší obci 
 

Jak už jste asi zaznamenali, na sběrných místech ve Voděradech u prodejny a ve 
Džbánově u Obecního domu přibyly kontejnery TextilEco, které slouží 
k odkládání nejen textilu, ale i dalších nepotřebných věci. 
 

Do sběrných kontejnerů TextilEco a.s. můžete vkládat 
oděvy, boty, hračky, knihy, bytové doplňky, nádobí, 
dekorace a mnoho dalšího, co u Vás v domácnosti již 
nenachází využití, ale jiným lidem může posloužit. 
 

 

Prosím vkládejte věci vždy čisté a zabalené, například 
ve staré nákupní tašce, aby nedocházelo k znečištění při 
transportu a zbytečnému znehodnocení vložených věcí. 
 

Co do sběrného kontejneru TextilEco a. s. nepatří? 
Plesnivé, mokré, od chemikálií zašpiněné věci. A také 
žádné jiné typy odpadů, než je uvedeno. 
 

Druhou novinkou je, že od 1. 1. 2023 platí nová smlouva obce Voděrady 
s Technickými službami Vysoké Mýto o poskytování služeb v oblasti nakládání 
s odpadem na sběrných dvorech. Na základě této smlouvy mohou občané 
Voděrad a Džbánova plně využívat všechny služby sběrných dvorů ve Vysokém 
Mýtě. Pokud nějaký odpad na sběrný dvůr povezete, je nutné, aby byl předem 
vytříděný! Více informací naleznete na: https://www.tsvmyto.cz/sberne-dvory 


