OBECNÍ INFO PROSINEC
Vážení spoluobčané,
přestože advent začal už před několika dny, stále ještě nevíme, jak přesně letošní
Vánoce proběhnou. Důvod, proč tomu tak je, není nutné příliš vysvětlovat. Ještě před rokem
málo známé slovo koronavirus se stalo v posledních měsících častým tématem nejen
v médiích, ale i v každodenních rozhovorech nás všech. A nezůstalo pouze u toho, tento
nezvaný host si našel cestu i do našich domovů. Ty nejpesimističtější předpovědi se však
naštěstí nenaplnily, a proto můžeme říci, že touto zkouškou procházíme úspěšně.
Chtěli bychom Vám popřát co nejklidnější prožití vánočních svátků, abychom
všichni alespoň na několik dní zapomněli na stres a problémy, se kterými se potýkáme a
kterým ještě možná budeme muset čelit. A také abychom dokázali být spokojeni s tím, co
máme. Věříme, že se s přítomností koronaviru dokáže v příštím roce naše společnost
vypořádat a že budeme na opatření, která jsou nyní každodenní realitou, vzpomínat jako na
jedny z nejméně obvyklých událostí, které jsme za svůj život zažili. Klidné a šťastné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v příštím roce Vám přeje zastupitelstvo obce
Voděrady.
Za zastupitelstvo obce Voděrady Jan Gabrhel, místostarosta

Obecní úřad oznamuje, že v těchto dnech probíhá výběr POPLATKŮ ZA STOČNÉ ZA
ROK 2020. Vzhledem k okolnostem v současné době upřednostňujeme bezhotovostní
převod. Ve výjimečných případech (pokud nemáte internetové bankovnictví) je možné
zaplatit v pokladně Obecního úřadu ve Voděradech, a to ve čtvrtek 19:00 – 19:30 hodin.
S dotazy na výši stočného se obracejte na email: obec@voderady-dzbanov.cz
Výjimečně formou SMS na telefon: 732 518 578
Bankovní účet: 14320611/0100
variabilní symbol = číslo popisné
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA se koná v obecním domě ve
Voděradech v pátek 11. 12. 2020 od 19 hodin.
V případě příznivé epidemiologické situace proběhne v sobotu 19. 12. 2020 v 15:00
ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU S DÁDOU A S MÍROU
KOUPILOVÝMI, podrobnější informace na druhé straně.
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ se uskuteční v neděli 20. 12. 2020 v 9:00 – 10:00.
Sraz ve Džbánově u Augusty (vlastní pilu sebou).
Úřední hodiny obecního úřadu každý čtvrtek 19–21 hodin. Paní účetní je přítomná
pouze v době 19:00 – 19:30.
Informace o činnosti evangelického sboru v době adventu naleznete na druhé straně.
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Vážené občanky, vážení občané,
dovolte mi pozdravit všechny v tento adventní čas. Advent je připomínán jako
počátek nového církevního roku. Jsme rádi, že jsme právě v tento čas obnovili
bohoslužby. Čili scházíme se každou neděli v 10 hodin ve džbánovské modlitebně.
Sváteční bohoslužby jsou dvoje: 25. 12. budeme slavit bohoslužby na narození Páně s
vysluhováním večeře Páně. Taktéž budeme mít bohoslužby s večeří Páně i na Nový
rok. Všechny akce začínají v 10 hodin.
Bohužel musíme zrušit z hygienických důvodů oblíbený adventní koncert. Dále
hledáme způsob, jak předvést vánoční vystoupení dětí. Je pravděpodobné, že bude
on-line nebo ze záznamu na internetu. Pro aktuální informace sledujte sborovou
nástěnku před farou a naše sborové stránky na internetu. Přeji požehnaný advent.
Za evangelický sbor, Ladislav Havelka, farář

Sbor dobrovolných hasičů Voděrady
ve spolupráci s Obcí Voděrady
zve všechny spoluobčany
(v případě příznivé epidemické situace)
dne 19. 12. 2020 v 15:00 hodin,
k místní prodejně
na ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU
S DÁDOU A S MÍROU
KOUPILOVÝMI
Přijďte si společně zazpívat vánoční koledy a příjemně se naladit na blížící
se svátky.
Když nám to dovolí situace, připravíme pro vás i něco na zahřátí
v podobě horkých alkoholických i nealkoholických nápojů….
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