
  

VODĚRADSKÉ 
LISTY 

 
Vážení a milí spoluobčané,  
 přiblížila se opět doba vánočních svátků, které jsou snad 
nejkrásnějším obdobím v roce. Nastává doba před Štědrým dnem, 
kdy se těšíme na sváteční chvíle křesťanských svátků plných 
pohody, sváteční nálady, zpěvu koled a vánočních chorálů.  
 Vánoce jsou velkou radostí pro děti a jejich rodiče a přináší 
krásné chvíle i všem ostatním. V době Vánoc mají lidé k sobě blíže 
a chovají se k sobě ohleduplněji. Přál bych si a přeji to i Vám, aby 
nám všem tyto ušlechtilé lidské vlastnosti vydržely po celý příští rok 
2016.  
 Také Vám všem do nového roku přeji hodně zdraví, štěstí a 
spokojenosti. Kéž se toto přání splní nám všem, abychom se opět 
za rok v tyto dny ve zdraví sešli.  
      Lubomír Lepka  
         starosta obce Voděrady 



INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2015 
 
Dovolte, abychom Vám v krátkosti představili investiční akce, které 
byly letos v obci realizovány.  
 Největší investicí bylo 
zateplení KD, které se 
dokončilo k datu 31. 10. 
2015. Obec na opravu 
kulturního domu získala 
dotaci z EU ve výši 90 %. Do 
dnešního dne bylo 
vyfakturováno 3 226 092 Kč, 
z toho bylo vráceno z dotace  
ze Státního fondu životního 
prostředí 1 928 500 Kč. Obec zaplatila z vlastních prostředků 
1 297 592 Kč. 
 Po zateplení muselo dojít k menším úpravám ve vnitřních 
prostorách KD (úpravy v zasedací místnosti a kancelářích obecního 
úřadu). K dnešnímu dni je proplaceno za vymalování prostor KD  
34 607 Kč, za renovaci žaluzií v sále KD 53 948 Kč, za nové 
žaluzie v kanceláři OÚ 17 493 Kč a za výměnu opony  64 511 Kč. 
 V místní knihovně byla provedena digitalizace, která stála 
38 037 Kč. Knihovní fond je celý znovu přeznačený, nově 
obalovaný a v regálech tematicky rozčleněný. 
Všechny knihy jsou vloženy do společného automatizovaného 
knihovnického systému pro region Blansko. Na budově knihovny 
bude provedena ještě výměna okna a vchodových dveří v ceně  
33 189 Kč. 
 Velkou akcí byla i oprava vedení vodovodu (od vodojemu 
k silnici). Za opravu jsme zaplatili 660 270 Kč.  Víte, že v letošním 
roce byl velký problém s nedostatkem vody, dvakrát se stalo, že 
v našem vodojemu nebyla žádná voda. V jednom případě se 
musela do našeho vodojemu navozit voda cisternami. Po dobu 
nejméně tří měsíců byla naše studna doplňována vodou z 
Drnovického  vrtu. 
 V listopadu proběhlo přátelské posezení voděradských 
občanů. Součástí programu bylo vystoupení místního ochotnického 
spolku DIVVOOCH.  

 V prosinci se v kulturním domě 
uskutečnila vánoční beseda o vánočních 
zvycích, kterou vedla pí Miholová z Drnovic.  
 Dne 21. prosince uspořádal obecní 
úřad u kulturního domu Pouštění balónků 
s přáním Ježíškovi. Děti mohly přednést 
básničku, písničku nebo koledu a odměnou jim 
byly malé dárečky.  
 
INVESTIČNÍ AKCE PRO ROK 2016 
 V roce 2016 plánujeme propojení 

vodojemů Drnovic a Voděrad. V případě nedostatku vody bude náš 
vodojem doplňován vodou z vodojemu drnovického. Stavební 
povolení vyřizuje Stavební úřad v Lysicích, souhlasy od majitelů 
pozemků jsme získali. Předpokládáme, že povolení k stavbě  bude 
vyřízeno v měsíci lednu nebo únoru 2016. Výkopové práce začnou 
podle počasí asi v dubnu 2016, aby bylo možné již v roce 2016 
případný nedostatek vody řešit doplněním vody z vodojemu  
Drnovice. 
 Další akcí pro rok 2016 
je zřízení tzv. MINIŠKOLKY, na 
kterou jsme žádali dotaci z EU. 
Dotace byla schválena. 
Miniškolka by měla 
plnohodnotně nahradit 
mateřskou školku, která v obci 
chyběla a bude umístěna v 
budově ZŠ Voděrady. 
 Další větší akcí bude 
zpevnění přístupové cesty k RD č. p. 195 a 200 (původní nájezd na 
skládku domovního odpadu).  
 
CENA ODPADŮ A VODY PRO ROK 2016 
 Cena za odvoz komunálního odpadu zůstává pro rok 2016 
stejná - 440 Kč na osobu. Poplatek za odběr vody bude zvýšen o 
10% na částku 38 Kč za 1m3 vody.  
  
 


