OBECNÍ INFO PROSINEC 2019
7.12. VÁNOČNÍ POSEZENÍ proběhne na sále obecního domu ve Voděradech od 14 hodin.
Vystoupí žáci a pedagogové ze Základní umělecké školy Choceň v čele s paní ředitelkou Mgr.
Ivonou Filipovou. Přijďte se příjemně naladit na blížící se svátky. Občerstvení zajištěno. Na Vaši
hojnou účast se těší hasiči z Voděrad.

13.12. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA se koná
v obecním domě ve Džbánově od 19 hodin.

20.12. ADVENTNÍ KONCERT se koná v od 18 hodin v kostele ve Džbánově. Účinkuje
Smyčcový orchestr bývalých žáků ZUŠ Česká Třebová pod vedením paní Jitky Novákové.
Zazní skladby světových autorů. Vstupné dobrovolné. Na Vaši účast se těší Evangelický sbor ve
Džbánově.

22.12. PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ Z OBECNÍHO LESA proběhne od 10
do 11 hodin. Sraz ve Džbánově u Augusty. (Vlastní pilu sebou)

26.12. VÁNOČNÍ BESÍDKA DĚTÍ se koná ve čtvrtek 26.12. od 10 hodin v modlitebně ve
Džbánově. Zazní také hudba, zpěv a tradiční básničky. Srdečně zve Evangelický sbor ve Džbánově.

Vánoční a novoroční bohoslužby ve Džbánově - vždy od 10 hodin v modlitebně:
22.12.
25.12.
26.12.
29.12.
1.1.

Čtvrtá neděle adventní
Boží hod vánoční
Štěpán (bohoslužby s vánoční besídkou dětí)
Poslední neděle roku
Nový rok

CVIČENÍ JÓGY pod vedením Kateřiny Kunové probíhá každý pátek na sále obecního domu
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.

Hokejový oddíl TJ Voděrady oznamuje, že pro nedostatek hráčů ukončil sezonu
2019-2020.
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.
ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes které vede nadzemní
elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování distribuční soustavy.
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu letošního roku, je pracovník pověřený společností ČEZ
Distribuce, a.s., oprávněn ke vstupu na pozemky za účelem provedení zásahu.
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Historie vánočních stromků
K Vánocům patří strom. Proč právě strom? A proč právě jehličnatý? Přesný důvod snad nikdo neví. Možná
právě proto, že strom spojuje všechny tři části světa: svými kořeny zasahuje do země, pozemský svět
symbolizuje kmen a korunou je spojen s oblohou. Z jiného pohledu by to mohlo znamenat jakési
duchovní propojení mezi Peklem, Očistcem a Nebesy.
První historicky doložená zmínka pochází z roku 1570 ze severoněmeckých Brém. Z veřejných prostranství
začaly vánoční stromky pronikat do domácností až v 17. století. Teprve ve století 19. se vánoční stromky
rozšířily z velkých měst na vesnici. Jako vánoční symbol se strom do Čech dostal až v 19. století Ten úplně
první údajně v roce 1812 nazdobil režisér Stavovského divadla Leibich. Zdobení stromečku se potom začalo
objevovat nejdříve u české šlechty, pak asi ve 40. letech 19. století v měšťanských domech a asi o 20 let
později i na českém venkově.
Pro jehličnaté stromy je charakteristická věčně zelená barva, tedy symbol věčného života.

Zastupitelstvo obce Voděrady přeje všem spoluobčanům klidné a pohodové prožití vánočních
svátků, hodně štěstí a zdraví v roce 2020. Zároveň děkujeme všem spolkům i jednotlivcům
spolupracujícím s obcí a všem, kteří se podílejí na organizaci kulturních akcí v obou obcích za
jejich aktivitu, nápady, vlastní realizaci těchto akcí a těšíme se na spolupráci v příštím roce.
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