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Nepredajné

Nová tvár futbalového ihriska
Spoločnosť CTP rozšíri materskú škôlku o 400 m2

Opäť sa stretneme
na Obecnom dni
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Starosta informuje
Vážení občania obce Voderady!
Srdečne zdravím deti, mládež a všetkých
obyvateľov Voderád. Aktuálne vydanie Voderadčana nekompromisne ohlasuje leto
2017. Ďakujem poslancom OZ a všetkým zainteresovaným pracovníkom obecného úradu, že sa nám darí napĺňať postupne všetky
aktivity, ktoré sme si naplánovali. Jedná sa o
zrealizovanie projektov, ktoré sa pripravovali
v administratívnom procese ešte v roku 2016.
V krátkej rekapitulácii spomeniem ťažiskové
projekty, ktoré sa už ukončili, alebo sa priebežne ukončujú. 1. júna 2017 bola vykonaná kolaudácia v športovom areáli – na futbalovom ihrisku. Boli odovzdané novovybudované šatne pre našich futbalistov, spoločne s tribúnou o kapacite 201 divákov. Pred
dokončením je pavilón škôlky, ktorý rozšíri
možnosti prijatia našich najmenších a umožní mamičkám nástup do zamestnania. Rokmi
pertraktovaná akcia vybudovania kanalizácie na Cíferskej ulici sa stala skutočnosťou a
pri písaní tohto článku sme tesne pred kolaudáciou. Priebežne sa s výkopovými prácami
pri realizácii tohto projektu kladú do drážok
chráničky, ako predpríprava pre optickú sieť.
Rád by som poďakoval obyvateľom tejto lokality za trpezlivosť, ústretovosť a pomoc pri
realizácii.
V minulom Voderadčanovi som spomenul
aj investičný zámer obnovy „Starej školy“.
V súčasnosti je vypracovaná projektová dokumentácia na jej rekonštrukciu a uskutočnilo sa verejné obstarávanie v dvoch etapách na
výber dodávateľa stavebných prác. Po definitívnom odsúhlasení štúdie, ktorú vypracoval Ing. arch. Vagala, DV Ateliér, s. r. o., sa
pripravuje projekt pre dobudovanie kultúrnej
časti centrálnej zóny.
Ďalšou technickou informáciou je rozšírenie

verejného osvetlenia vo vnútri areálu základnej školy a dobudovanie vodovodných rozvodov úžitkovej vody v areáli školy na tenisové kurty. Nespomínam veci, ktoré nám prináša obecný život a musia sa riešiť okamžite, ale taktiež zaberajú značnú časovú rezervu našim zamestnancom.
Hladinu pokojného života v našej obci narušila správa o odovzdaní internátu bývalej ZSŠ a PaP na účely ubytovania pre pracovníkov okolitých firiem. Po skúsenostiach
z minulosti sa občania právom obávajú dôsledkov danej situácie. Žiadame TTSK, aby
prehodnotil svoje rozhodnutie, nakoľko obec
nie je pripravená infraštruktúrou prijať 400
nájomníkov. Poloha tejto budovy je zakomponovaná do školského areálu a už z minulosti poznáme situácie, ktoré narúšali pokojný priebeh vyučovacieho procesu. Obyvatelia Voderád svoju nespokojnosť a požiadavku
demonštrovali petíciou s vyše tisíckou podpisov a veria, že poslanci TTSK uprednostnia ľudskosť a záujmy obce a jej obyvateľov
pred biznisom.
V obecnom zastupiteľstve došlo k zmenám,
z poslaneckého postu odstúpili p. Radovan
Sárka a Mgr. Marek Dubovský, MBA. Ich
miesta nahradili p. Karol Sedlák a Ing. Jaroslav Zaťko. Poslancom, ktorí sa vzdali mandátu, chcem poďakovať za spoluprácu a novovymenovaným za aktívny prístup pri riešení problémov v obci.
Dovoľte mi, aby som poďakoval vám,
všetkým občanom Voderád, ktorí ste aj kritickými podnetmi alebo priamou účasťou na
projektoch pozdvihli opäť o kúsok vyššie latku úrovne našich Voderád.
S pomocou Božou a vás všetkých určite posunieme naše Voderady dopredu.
Starosta obce

Úpravy hrobových miest
Na našom cintoríne sa stále obnovujú staré
pomníky, a nakoľko zomierajú ľudia, stavajú
sa aj nové. Cintorín je miestom posledného
odpočinku našich najbližších, a preto by sme
sa mali podľa tohto aj správať. Mnohí sa síce
správajú zodpovedne, no iní z nás nerešpektujú poriadok, ktorým by sme sa mali riadiť.
Každé hrobové miesto je prenajímané nájomcovi na určitú dobu, teda hrobové miesto
nie je vlastníctvom nájomcu. Obec Voderady je prevádzkovateľom pohrebiska a toto
aj spravuje. Preto opätovne upozorňuje tých
občanov – nájomcov hrobových miest, ktorí plánujú úpravu hrobového miesta, opravu alebo výstavbu nového hrobového miesta, aby túto skutočnosť nahlásili a podali si
žiadosť o povolenie úpravy alebo výstavby
nového pomníka správcovi cintorína (obec-

nému úradu). Nakoľko nájomcovia hrobových miest si svojvoľne menia dvojhrob na
jednohrob, často si sami vymerajú hrobové
miesto, ktoré nie je v súlade s platným VZN
obce č. 4/2016, ktoré určuje pravidlá a spôsob prevádzkovania miestneho pohrebiska
a Domu nádeje, a tým vznikajú veľké medzery medzi hrobmi, ktoré blokujú uloženie
pre ďalšie hrobové miesto a pod. Týmto správaním porušujú uvedené VZN. Ak obec zistí
nedostatky, to znamená, že nájomca neohlási zmeny a robí si na pohrebisku svojvoľne
úpravy, vyzve oprávneného, aby ich odstránil. Ak sa tak nestane, urobí to prevádzkovateľ na náklady porušovateľa. Zároveň za nerešpektovanie VZN č. 4/2016 bude takémuto nájomcovi udelená pokuta prevádzkovateľom v sume od 66 do 300 €.
E.H.

Z evidencie
a štatistiky
obyvateľov
Počet obyvateľov k 30.6.2017: 1469
z toho deti do 15 rokov: 271;
od 15 do 18 rokov: 45;
od 18 do 60 rokov: 843;
obyvatelia nad 60 rokov: 310;
Jubilanti v roku 2017:
60-roční: 20; 65-roční: 12;
70-roční: 6; 75-roční: 8;
80-roční: 6; 85-roční: 1;
90-roční: 1; 95 a viac roční: 3;
Priemerný vek obyvateľov je 39,6 roka
Matrika:
Sobáše uzavreté k 30.6.2017: 3;
Úmrtie k 30.6.2017: 10;
Narodené deti k 30.6.2017: 10;
Emília Hannikerová,
referentka pre EO a Matriku
Deti narodené od 1.1.2017:
Barbora Kmetyová, Daniel Današ,
Timotej Valentín, Kristián Pecarík,
Lucia Matúšová, Natália Hačeková,
Nikoleta Chlepková, Ján Babóš,
Hugo Živický, Gréta Benkovská.
Opustili nás:
Jozefa Barčáková, Mária Zaťková,
Školastika Tomášková, Ján Marko,
Alžbeta Marecsková, Marta Lovásová,
Mária Indrišeková, František Babača
Stanislav Rosypál, Jozef Dubovský.
Povedali si áno:
Tomáš Schiffer - Petra Poldaufová
Roman Rakús - Lenka Šúplatová
Lukáš Vavrinčík - Ingrida Zemková

Info servis
Aktuality nájdete na www.voderady.sk
Zberný dvor vo Voderadoch
Otvorené - Sobota: 08:00 – 12:00
Úradné hodiny na obecnom úrade:
Pondelok: 9:00 – 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda:
7:30 – 17:00
Štvrtok: 7:30 – 14:00
Piatok:
7:30 – 14:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 – 12:30
Úradné hodiny MAVOS, s. r. o.
Pondelok: 8:00 – 14:30
Utorok: nestránkový deň
Streda:
8:00 – 14:30
Štvrtok: 8:00 – 14:30
Piatok:
nestránkový deň
Obedňajšia prestávka: 12:00 – 12:30
Nová web stránka: www.mavos.sk
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Investičné akcie v obci
V závere minulého roka nás sumou 4871 € finančne podporila prostredníctvom nadačného
fondu Nadácie Pontis spoločnosť Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o., ktorá má výrobný závod v priemyselnom parku vo Voderadoch. Finančný dar bol určený na rekonštrukciu multifunkčného ihriska v športovom
areáli základnej školy. Spoločnosti Lear ešte
raz srdečne ďakujeme.
V tomto roku obec realizuje viacero investičných aktivít. Začali sme výstavbou kanalizácie na ľavej strane ulice Cíferská a konci Trnavskej ulice. Do verejnej súťaže na zhotoviteľa stavebných prác sa zapojilo 17 uchádzačov. Zvíťazila spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. s najnižšou ponukou vo výške 147792 €. Koncom júna úspeš-

ne prebehli tlakové skúšky a v súčasnosti sa
pripravuje kolaudačné konanie.
Obec od nového školského roku 2017/2018
vyrieši problém nedostatočnej kapacity materskej školy prístavbou nového pavilónu s kapacitou 25 detí. Je to výsledok zmluvy medzi obcou a medzinárodnou developerskou spoločnosťou CTP, ktorá má v blízkosti
obce jeden zo svojich priemyselných CTParkov a do projektu vloží 200000 €. V areáli MŠ
vyrastie nový pavilón a k súčasným trom triedam pribudne štvrtá. Priestory škôlky budú
od septembra väčšie o 400 m2, pričom architektonické poňatie nového pavilónu je odlišné
od staršej zástavby – bude mať veľké presklené steny s vysokým presvetlením miestností.

Cez letné prázdniny sa zrekonštruuje aj kuchyňa materskej školy. Zakúpia sa nové stroje ako konvektomat, umývačka riadu a vymenia sa zastarané, čím sa výrazne zvýši efekti-

vita práce pri vyššom počte detí. Celková rekonštrukcia kuchyne sa odhaduje na 14000 €.
Novú podobu získalo futbalové ihrisko. Zakúpili sme objekt vyskladaný z ôsmich typizovaných kontajnerov vo farbách futbalového
klubu TJ Družstevník, ktorý bude slúžiť našim futbalistom a nahradí doterajšie nevyhovujúce priestory šatní. Dodávateľom je spoločnosť KOMA SLOVAKIA, s.r.o. z Nitry za
cenu 78480 €. Za novými šatňami pribudne 9
parkovacích miest pre osobné autá. Na zastavanej ploche 121,30 m2 sa vyníma zastrešená
tribúna s kapacitou 201 divákov opäť vo farbách klubu, ktorú dodala spoločnosť Pesmenpol, s.r.o. za cenu 50016 €. Tribúna sa prepojila spevnenou plochou zo zámkovej dlažby
s ďalším novým objektom slúžiacim ako bufet a toalety pre divákov.

Milí čitatelia!
Dostáva sa Vám do
rúk, opäť po polroku,
ďalšie vydanie „nášho
Voderadčana“.
Nie je to tak dávno, čo
sme vítali nový rok, a
už tu máme leto. Naoko sa zdá, že prešlo pomerne krátke obdobie, ale z môjho pohľadu poslankyne uplynulé mesiace predstavovali obdobie, počas ktorého sme sa snažili opäť pre našu obec urobiť maximum.
Či už realizáciou projektov v obci, organizáciou kultúrno-spoločenských či športových podujatí, no v neposlednom rade prijímaním rozhodnutí ovplyvňujúcich rozvoj
a smerovanie obce. Je to dosť alebo málo?
Ťažká otázka, ešte ťažšia odpoveď. Jedno
je však isté. I napriek všetkému sa vedenie obce snaží ku každej otázke či problému pristupovať zodpovedne, a najmä v záujme obce. Ako sa nám v uplynulom období darilo, si môžete prečítať na nasledujúcich stránkach, kde sa prezentujú všetci,
ktorí pre našu obec niečo urobili. Verím, že
to bude zaujímavé a pútavé čítanie. Čaká
nás obdobie dovoleniek, voľna, cestovania, ako i pripravovaných podujatí v obci,
ktoré dúfame, že naplnia Vaše očakávania.
Dovoľte mi preto, zaželať Vám všetkým v
mene obecného zastupiteľstva krásne leto!
Ing. Anita Gajarská

Evidencia psov v obci od 1.9.2017

V júni prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa obnovy budovy starej školy. Do súťaže sa zapojili 3 spoločnosti. Zvíťazila spoločnosť CS, s.r.o. z Trnavy s cenou 284000 €.
V školskom roku 2018/2019 sa premiestni
do „novej“ starej školy na 1. poschodie sídlo základnej umeleckej školy. Týmto oddialime hroziaci problém znižujúcej sa kapacity základnej školy. Na prízemie starej školy sa z podzemia kultúrneho domu premiestni obecná knižnica, ktorá si už dávno zaslúži
nové priestory. Pamätá sa aj na klub pre našich dôchodcov.
V týchto dňoch sa pripravuje projektová dokumentácia kultúrno - spoločenskej zóny
v bezprostrednej blízkosti starej školy, ktorá bude slúžiť občanom obce ako oddychová zóna.
Ing. Viera Dobišová
Ing. Adriana Števlíková

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90
dní v katastrálnom území Voderady podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie na Obecnom
úrade vo Voderadoch, kde mu bude zároveň vydaná evidenčná známka psa. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť na Obecnom úrade vo Voderadoch. Obec je povinná držiteľovi psa za
úhradu vydať náhradnú známku. Žiadame
majiteľov psov, ktorých sa uvedená skutočnosť týka, aby od 1.9.2017 prišli nahlásiť svojich psov na Ocú.
Elena Mrvová - obecný úrad

Voľný pohyb psov

Z dôvodu narastania počtu sťažností občanov na voľný pohyb psov vo všetkých
častiach našej obce, vyzývame majiteľov
psov, aby zabránili ich voľnému pohybu,
najmä z dôvodu bezpečnosti. Podmienky vodenia psov na verejnom priestranstve upravuje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE OBCE Voderady č. 6/2013
o verejnom poriadku v obci Voderady.
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Spoločnosť CTP rozšíri obecnú
škôlku o takmer 400 m2
Celková investícia presiahne 200-tisíc EUR.
Medzinárodný developer CTP a starosta
obce Voderady doc. Ing. Pavol Augustín,
CSc. podpísali Zmluvu o spolupráci, ktorou
sa spoločnosť CTP zaviazala rozšíriť súčasné priestory obecnej materskej školy vo Voderadoch o takmer 400 m2. Kapacita škôlky
sa tak zvýši o 25 detí, čo prispeje aj k vytvoreniu niekoľkých nových pracovných miest.
Spoločnosť CTP, ktorá prevádzkuje v blízkosti obce Voderady jeden zo svojich CTParkov, považuje svoju investíciu za prirodzenú
a logickú a dohoda s obcou reflektuje na aktuálnu vyššiu pôrodnosť a obmedzené miesta v existujúcej materskej škole. V súčasnosti sú vo voderadskej škôlke tri triedy, od septembra bude fungovať aj štvrtá, ktorá pomôže riešiť akútny kapacitný problém s umiestnením detí predškolského veku. Pribudne aj
úplne nový pavilón, ktorý bol navrhnutý v
spolupráci s projekčnou kanceláriou Obermeyer Helika. Autorkou návrhu je architektka Dipl. Ing. arch. Petra Čeman, PhD.
„Celý projekt vznikol po rozsiahlych diskusiách, v rámci ktorých sme pomenúvali obecné priority na najbližšie roky. Sme veľmi
radi, že sa spoločnosť CTP rozhodla pomôcť
našej obci práve týmto spôsobom. Rozšírená kapacita materskej školy je nutnosť i potreba a sme radi, že prispeje k ďalšiemu rozvoju obce a budeme tak reflektovať na potreby mladých rodín. Spoločnosť CTP je na
vysokej profesionálnej a odbornej úrovni a
jej gradácia sa odráža aj v ľudskom a sociálnom rozmere, čoho dôkazom je aj spolupráca
s našou obcou. Za tento rozmer tlmočím spoločnosti poďakovanie v mene všetkých občanov Voderád,“ hovorí Pavol Augustín.
V prípade riešenia škôlky zvolili autori projektu úplne nový prístup – veľké presklené

steny a fasády s výborným presvetlením miestností. V interiéri sa bude nachádzať nábytková
stena, ktorá sa stane jeho funkčnou súčasťou – bude slúžiť
ako priestor na hranie, preliezačka a zároveň bude oddeľovať dennú a nočnú časť.
Nová škôlka bude vybavená moderne a štedro, nebudú v nej chýbať interaktívne pomôcky, ako napríklad tabuľa či ozvučenie.
„V spoločnosti CTP nám veľmi záleží na rozvoji a podpore každej miestnej komunity, v
ktorej pôsobíme, a vždy sa snažíme stať jej
prirodzenou súčasťou. Sme veľmi radi, že aj
vo Voderadoch sme mali možnosť okrem vytvárania nových pracovných miest v našom
CTParku pomôcť aj rozvoju obce samotnej.
Kapacitným rozšírením škôlky prispievame
k nárastu jej obyvateľov a sme radi, že vynovená škôlka a nový pavilón už čoskoro privíta svojich malých dočasných obyvateľov,“
hovorí Stanislav Pagáč, regionálny riaditeľ
spoločnosti CTP na Slovensku.
O CTP
CTP je medzinárodný developer, ktorý sa
špecializuje na zaisťovanie a správu špičkových technologických priemyselných zón na
mieru. Klientmi CTP sú miestne i celosvetové spoločnosti, ktoré vykonávajú nové alebo rozširujú existujúce strategické investície
v strednej Európe. CTP vlastní sieť CTParkov, najväčší integrovaný systém špičkových priemyselných zón v strednej Európe s
priestormi triedy A s rozlohou približne 3,84
miliónov m2, ktoré sa nachádzajú na viac ako

Vitajte!

V nedeľné popoludnie dňa
4.6.2017 sa v sále Kultúrneho domu vo Voderadoch konalo uvítanie detí do života, ktoré
sa narodili v roku 2016. Slávnostné podujatie
zahájili pedagógovia zo ZUŠ z Voderád. Po
úvodnej skladbe nasledovala báseň pri kolíske
v podaní Tatianky Šiškovej, žiačky 8. ročníka ZŠ Voderady. Pracovníčka obecného úradu
privítala starostu obce doc. Ing. Pavla Augustína, CSc., matrikárku obce a rodičov so svojimi deťmi. Matrikárka predstavila starostovi
obce deti narodené v roku 2016: Blaho Samuel, Remenár Matúš, Laluhová Patrícia, Pastucha Lukáš, Bachratý Adam, Kuviková Dáša,

Kuvik Alexander, Dobiš Jakub, Franková Zuzana, Sajková Mária, Vavrinčík Peter, Kočišová Nina, Jović Simona, Krivosudský Dávid,
Pavlovičová Katarína, Ivančík Viktor, Rafaelová Lenka.
Starosta zablahoželal rodičom k narodeniu ich
detí a zároveň poprial novým malým občiankom hlavne veľa zdravia. Mamičky boli obdarované pekným kvetom. Zároveň prevzali
od starostu obce pamätný list a finančnú hotovosť 200 Eur. Gabriela Pittová – obecný úrad

60 miestach. Na Slovensku má spoločnosť
CTP v súčasnosti päť aktívnych priemyselných parkov spojených s výrobcami automobilov: CTPark Bratislava, CTPark Voderady,
CTPark Trnava, CTPark Nitra a CTPark Žilina.
Tímea Pajtinková,
Supreme Communication

Integrované
obslužné miesto
občana
V rámci projektu modernizácie miest
a obcí Slovenska sa naša obec úspešne
zapojila do národného projektu IOMO
– Integrované obslužné miesto občana.
Projekt je spolufinancovaný Európskou
úniou, prijímateľom projektu je Ministerstvo financií SR. Partnermi projektu je
Ministerstvo vnútra SR, ZMOS a Slovenská pošta. Náš obecný úrad obdržal softwarové a hardwarové vybavenie spolu s
príslušenstvom na vytvorenie pracoviska
IOMO, ktoré ponúka prístup k elektronickým službám na jednom asistovanom
mieste. Občanom ušetrí nielen čas, ale aj
peniaze. Rozsah poskytovaných elektronických služieb úradov sa bude neustále rozširovať a vytvárať pre občana komfort pri využívaní služieb štátu.
Dovoľujeme si Vás informovať, že od
01.07.2017 je oficiálne spustená prevádzka integrovaného obslužného
miesta občana aj na našom obecnom
úrade, kde v kancelárii prvého kontaktu vybavíte:
Výpis z registra trestov – výstup je dostupný do 10 minút od podania elektronickej žiadosti
Výpis z obchodného registra – výstup je
dostupný do 10 minút od podania elektronickej žiadosti
Výpis z listu vlastníctva – výstup je dostupný až do 48 hodín od podania elektronickej žiadosti
Gabriela Pittová - obecný úrad
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Krutohlavci naplnili sálu
Dňa 18. júna 2017 sa v sále kultúrneho domu
predstavil ochotnícky súbor Ferka Urbánka
z Hontianskych Nemiec. Divadelníci z rodnej obce nášho pána farára prišli na jeho pozvanie a odohrali divadelnú hru od Ferka Urbánka z dedinského prostredia „Krutohlav-

ci“. Pre ochotnícky divadelný
súbor je to už v poradí 5. divadlo od tohto spisovateľa. Je o
dvoch susediacich rodinách, z
ktorých je jedna bohatá a druhá
chudobná. Tento rozdiel nevidia dvaja mladí ľudia. Paľko, syn bohatého Podolského
a Katka, dcéra chudobného Nováka.
Ich prieky sa prelínajú celým dejom,
no nakoniec nastáva zmierenie a radosť.
Krásne ľudové kroje divadelníkov pútali pohľady nielen počas
predstavenia, ale aj na slávnostnej procesii po svätej omši na
sviatok Božieho tela, na ktorej

Sviatok Božského srdca
25. júna sa stretla celá farnosť na oslave tohto sviatku, spojenou so slávnostnou
procesiou našou obcou. Celebrant slávnosti Mons Ján Bučík, kňaz z našej farnosti,
vysluhoval svätú omšu, na ktorej sa stretla
farnosť Voderady aj s filiálkami Slovenská
Nová Ves a Pavlice, v areáli farskej záhrady
vo Voderadoch. Po svätej omši a slávnostnej procesii sa v rámci „Farskej rodiny“ na
pozvanie pána farára stretli farníci všetkých
troch obcí v sále Kultúrneho domu vo Voderadoch na sviatočnom agapé, ktoré sa konalo už po tretíkrát. Zúčastnilo sa ho vyše 300
veriacich, ktorí sa stretli pri spoločnom stole pri výbornom guláši. Pripravili ho členovia poľovníckych združení z Voderád, Slovenskej Novej Vsi a Pavlíc. Obetavé gazdinky napiekli množstvo výborných zákuskov a
slaných pochutín. Deti sa tešili ich obľúbenej pochúťke – pizzi. V sále vládla príjemná
atmosféra zo spoločného stretnutia, obohatená o vystúpenie dychovej hudby z Modran-

ky. Ing. Pavol Haršány v mene všetkých veriacich zablahoželal pánovi farárovi k jeho
meninám aj narodeninám, poďakoval za pozvanie na agapé a priebeh celej slávnosti.
Veľké „Ďakujem!“ právom patrí aj všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do
jej príprav a priebehu.
Agapé alebo agapy či hody lásky bola večerná slávnosť u prvých kresťanov, spojená
s bohoslužbami. Na dôkaz lásky, jednoty a
vzájomnej pomoci stolovali spolu bohatí aj
chudobní kresťania. V kresťanskej teológii
je agapé všeobecnou Božou láskou alebo len
Božou láskou k človeku.
zdroj: wikipédia
Fotografie zo slávenia sviatkov si môžete
pozrieť na:
www.voderadyfara.wbl.sk/Fotogaléria
Mária Šišková

sa aj členovia ochotníckeho divadla zúčastnili. Za príjemný, nevšedný umelecký zážitok ďakujeme milým ochotníkom a samozrejme, iniciátorovi celého podujatia – nášmu pánovi farárovi Mons. Jánovi Bučíkovi.
Mária Šišková
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Nechajte maličkých prísť ku mne!
Nedeľa 11. júna 2017 bola v našej obci výnimočným dňom pre 24 detí, ktoré prvýkrát
v živote prijali Telo Ježiša Krista a stali sa
tak plne účastnými na svätej omši. V sobotu pristúpili k sviatosti zmierenia, aby sa
takto očistení od doterajších hriechov stretli
s Tým, Ktorého doteraz vyznávali. V nedeľu
už plní očakávania a slávnostne zaodetí nielen v krásnych šatách, ale aj v milosti posväcujúcej vstupovali do Chrámu Božieho, aby
sa po prvýkrát stali súčasťou premeny vína a
chleba na Telo a Krv Krista. Dostali ten najväčší Dar, aký mohli na tomto svete dostať –
Eucharistiu, Telo Pána, Vládcu neba i zeme.
Sklonil sa k nim maličkým a úbohým, aby
mohli prijať Jeho Majestát.
Tak ako Maťko vo svojom poďakovaní rodičom, starým a krstným rodičom, tak aj veľadôstojný pán farár viackrát pripomenul počas svätej omše, že touto slávnostnou nedeľou sa neskončila nejaká etapa života prvoprijímajúcich detí. Ježiš je tu pre deti stále
a stále má čo ponúknuť ako ich najvernejší
Priateľ, ktorý volá k Sebe domov. Neprikazuje, nenúti ich prijímať Ho, len ticho dáva
možnosť rozhodnúť sa Preňho. A tak, milé
deti, ako ste sa rozhodli v nedeľu prísť za
Ním a prijať Ho v Eucharistii, tak sa aj naďalej k Nemu radi vracajte. On ,,ľúbi Vás takých, akí ste“ a vždy tu bude pre Vás. Na

tomto mieste nám prislúcha v mene detí a
rodičov úprimne poďakovať nášmu pánovi farárovi Mons. Jánovi Bučíkovi, ktorý
svojou trpezlivosťou a láskavým prístupom
priviedol naše deti pred Ježiša. Svojím slovom, pokojom a pokorou hýbe srdcia mnohých a mnohých privádza Domov. Je pre nás
všetkých veľkým darom a skutočným duchovným otcom, ktorý nenecháva márnotratného syna za dverami.
Veľká vďaka patrí aj Gabike Haršányovej,
ktorá venovala svoj čas príprave našich detí
na slávnosť 1. svätého prijímania, trávila s

nimi hodiny, aby mohli deti spevom osláviť
Pána. Ďakujeme jej za trpezlivosť, nezištnú
pomoc, osobný príklad vo viere a v neposlednom rade aj za krásnu výzdobu kostola.
Na záver nám prichodí už len vyprosovať
deťom potrebné milosti a dôverovať Nebeskej Matke Márii, že bude svojím materinským objatím chrániť naše deti a ukazovať
im cestu čistoty a lásky.
Pochválený buď Ježiš Kristus!
za rodičov prvoprijímajúcich detí
Bc. Lucia Šimková, Voderady
Majka Beláková, Slovenská Nová Ves

Naše obľúbené miesta
Sú v živote človeka miesta, ktoré má rád, obľúbil si ich, vracia sa k ním a cíti sa na týchto miestach dobre. Pre niektorých to môže byť
rodičovský dom, kde prežil svoje detstvo. Pozná tam každý kút, a to je mu príjemnou spomienkou na radostné chvíle ranných rokov života. Pre iných to môžu byť lokality, kde radi
zájdu počas víkendu, aby si v zátiší od okolitého ruchu trochu oddýchli, nabrali nových
síl, elánu a pokochali sa krásou prírody, ktorá ich obklopuje. Aby tam prežili nejeden
pekný večer so svojimi blízkymi a priateľmi
a v družnej debate sa vzájomne obohatili novým poznaním. Pre ďalších sú to miesta, ktoré objavili pri svojich výletoch alebo dovolenkách. Nesmierne sa im tam páčilo, boli nadchnutí krásou a veľkoleposťou okolia, prírodných útvarov a nádhery prírody, ktorú tam videli. Len ťažko sa lúčili s týmto okolím, keď
nadišiel deň ich odchodu. No už teraz sa tešia,
ako opäť počas prázdnin či dovoleniek budú
môcť zas navštíviť svoje obľúbené miesta.
Jedným slovom - mnohí z nás môžeme mať k
svojmu srdcu pripútané miesta, na ktorých sa
vždy dobre cítime. Avšak pre naše povinnosti
naša prítomnosť na týchto miestach, hoci ich
máme radi, nie je až taká častá. V najbližších
dňoch zaplavia naše noviny, časopisy a média

ponuky na letné dovolenky. Ponuka bude pestrá od tuzemských miest až po exotické pobyty. To je však ponuka, ktorú si môžeme dovoliť raz- dvakrát za rok. My by sme ale nechceli prežívať príjemné chvíle len takto zriedkavo. Vďačne by sme prijali, keby takýchto pekných momentov bolo omnoho viac a najlepšie každý deň. Túto ponuku máme v rukách
ale my sami. Príroda a okolie, ktoré nás obklopujú, nás môžu nadchnúť, dodať nám dobrej nálady. Keby sme tam ale boli dlhý čas
sami, asi by sme sa dobre necítili. Krásu a
pôvab týchto miest nám veľakrát sprostredkovali ľudia, ktorí boli s nami, ktorých sme
tam stretli, na ktorých v obľube spomíname.
Miesta, kde momentálne žijeme sú nám azda
všedné, pretože tam prežívame podstatnú časť
nášho života. Buďme ale my sami“ miestami
a prostredím“, kde sa iní cítia dobre, kam radi
zájdu, pretože sú si vedomí, že sa pri nás obohatia, nájdu novú vzpruhu do ďalších dní. Aj
my sami sa potom budeme dobre cítiť. A pri
takejto pohode budú medzi naše obľúbené
miesta zaiste patriť aj naše domovy, v ktorých
prežívame každý deň. Prajem Vám, aby ste sa
obohatili v duchu týchto slov kdekoľvek budete. Pekné dovolenkové leto priatelia.
Mons. Ján Bučík - farár

Ján Koniarek
Dňa 4. mája 1952
sme si pripomenuli 65. výročie úmrtia najslávnejšieho
rodáka z Voderád.
Ján Koniarek bol
slovenský sochár,
jeden zo zakladateľov novodobej slovenskej plastiky. Z jeho tvorby pochádza pomník padlých v 1. svetovej vojne
v Trnave, socha M. R. Štefánika v Trnave, pomník A. Bernoláka v Trnave, pamätné tabule, náhrobníky a mnohé ďalšie diela. Vo Voderadoch sa z jeho tvorby nachádza náhrobný pomník rodičom.
Od roku 1978 nesie Galéria Jána Koniarka v Trnave jeho meno. V roku 1942 dostal Ján Koniarek Národnú cenu za celoživotnú tvorbu. Mesto Trnava mu v roku
1938 udelilo čestné občianstvo. Čestné občianstvo in memoriam mu udelila
obec Voderady pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Mária Šišková
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Z činnosti seniorskej organizácie
ZO JDS Voderady za prvý polrok
Začiatok roka 2017 prebiehal v duchu hodnotiacej členskej schôdze za minulý rok
2016.
Vo výbore nastali tento rok zmeny, nakoľko
naša dlhoročná predsedníčka p. Mária Psotová požiadala o uvoľnenie z funkcie predsedníčky, ktorú zastávala dlhých 15 rokov a
na jej miesto bola poverená p. Silvia Ožvaldová.
Taktiež p. Lýdia Fatranská odišla z výboru zo
zdravotných dôvodov a na jej miesto nastúpila nová členka p. Božena Bachratá. Funkciu tajomníčky vykonáva p. Ing. Ivančíková.
Inak zostáva výbor v nezmenenom zložení.
Pri výročnej členskej schôdzi p. Mária Psotová obdržala od predsedníčky KO JDS Trnava p. Margity Fabiánovej „Pamätný list“
ako poďakovanie za jej dlhoročnú obetavú
spoluprácu v organizácii, jej snahu a ochotu, ktorú vykonávala počas celého obdobia
vo funkcii predsedníčky.
Plán našej činnosti a podujatí sa týkal hlavne aktivít, ktoré sme si predsavzali , prípadne
ktoré boli organizované Okr. O JDS Trnava,
na ktorých sme sa tiež zúčastňovali. Boli to
viac-menej kultúrne, spoznávacie a turistické
aktivity, ktoré my seniori máme veľmi radi,
nakoľko sa stretávame so známymi, a tým
trochu pookrejeme na tele a duši. To je cieľ
našej organizácie, prinášať pohodu a rozptýlenie v jeseni nášho života.
Ako prvú akciu v zimnom období vo februári
naši členovia v počte 38 spolu aj s vnúčatami
zorganizovali navštevu kúpaliska v Horných
Salibách, čo sa stretlo s veľkým ohlasom.
V apríli mali dôchodcovia brigádu v okolí kostola, kde vytrhávali a pleli burinu zo
záhonov. Zobrali si pod patronát centrálnu
zónu v okolí kostola, kaštieľa a informačnej
tabule, o ktorú sa pravidelne starajú. Tak svojou aktivitou aj my dôchodcovia prispievame
k skrášľovaniu a čistote našej obce.

Taktiež v tomto mesiaci 32 členov navštívilo Divadlo A. Palárika v Trnave, a to komédiu
„Sluha dvoch pánov“.
Tento rok sme sa rozhodli navštíviť výstavu kvetov v Olomouci, ktorej sa tiež zúčastnilo 48 členov našej organizácie.
Mnohí si pokúpili rôzne kvety
a cibuľoviny do svojich záhrad.
Celodenný výlet do susedných
Čiech sa nám vydaril k spokojnosti nás všetkých.
Mesiac apríl bol bohatý, čo sa týka aktivít.
Bola zorganizovaná aj beseda pre seniorov
„Pozor na podvodníkov“, kde nás navštívila pracovníčka KR PZ Trnava, ktorá nám pripomenula, ako polícia opakovane nabáda občanov, aby boli opatrní, a zaznamenáva trestnú činnosť páchanú najmä na senioroch, ktorí naivne uveria rôznym podomovým podvodníkom svojou dôverčivosťou. Zároveň
nás vyzvala na opatrnosť na cestách - hlavne v jesennom období a na nutnosť nosiť počas tmy reflexné prvky na odevoch, aby sme
zabránili stretu s motorovým vozidlom, čo
môže mať fatálne následky.
Mesiac máj sa tradične nesie v organizovaní Babičkiných dobrôt, ktoré sa tento rok konali v Dolných Orešanoch a na ktorých sme
sa aj my zúčastnili v počte 15 členov spolu
so starostom obce. Napiekli sme rôzne koláče a jedlá, celkovo 45 druhov, na ktoré sme
boli všetci hrdí, či už pre ich počet alebo rozmanitosť.
Pri príležitosti Dňa matiek výbor JDS Voderady zorganizoval v našom klube besedu s
dvoma spisovateľkami, a to s p. Pomajbovou
a p. Hrkotovou Hladkou, ktorej sa zúčastnilo
19 členov. Ich prednes prózy a poézie o matke chytil nejednu účastníčku besedy za srdce
a nejedna vyronila aj malú slzičku.

Aj varenie gulášu, ktoré sa konalo tento rok
v Jaslovských Bohuniciach dňa 17.5.2017 sa
stalo tradíciou, na ktorej sa zúčastnilo dvanásť družstiev, medzi sebou súťažiacich
o uvarenie najchutnejšieho guláša. Medzi
družstvami vládla príjemná atmosféra, čomu
nahrávalo i pekné počasie a prispeli aj samotní účastníci, ktorí si s chuťou zaspievali spolu s doprovodom harmoniky.
V máji, od 22.5.2017, sa jedenásť členov našej organizácie zúčastnilo týždenného pobytu v Starom Smokovci, ktorý zorganizovalo
Denné centrum Katolíckej Jednoty Trnava.
Navštívili sme naše krásne veľhory a hlavne sa nadýchali zdravého a čerstvého tatranského vzduchu.
Každý rok navštívime v júni na svätodušný pondelok Baziliku Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, kam si chodíme vyprosiť silu niesť svoje ťažkosti a bolesti života
a možnosť spoločne zdieľať radosti v jeseni nášho života.
V júni sa chceme ešte zúčastniť turistického
zrazu, ktorý sa bude konať 21.6.2017 v Piešťanoch - Banke.
Ako vidno, celý prvý polrok 2017 bol veľmi
aktívny. Všetci sa radi zapájame do rôznych
činností, čo prispieva k pohode a radosti pri
strávení spoločných chvíľ.
Darina Roščáková, ZO JDS

ZO Slovenského zväzu záhradkárov
Vážení občania Voderád, tak ako v každom
čísle Voderadčana, i teraz vás chceme osloviť

v mene výboru základnej organizácie záhradkárov a informovať o činnosti, ale i problémoch našej organizácie.
Úlohy, ktoré sme si na rok 2016 stanovili na
výročnej schôdzi, sme aj splnili. Zorganizovali
sme zájazd na Agrokomplex do Nitry, výstavu
ovocia zeleniny a kvetov a koncom roka sme
uskutočnili tematický zájazd spojený s prednáškou a degustáciou vín.
Naša základná organizácia v tomto roku oslávi 55. výročie založenia. Základná organizácia
záhradkárov prešla rôznymi obdobiami a svojou činnosťou pomáhala napredovaniu záhrad-

kárstva vo Voderadoch.
V posledných rokoch ubúda členov ZO z dôvodu vysokého veku našich členov. Napriek
mnohým výzvam k mladšej a strednej generácii nie je záujem o prácu v ZO, ako by sme si
predstavovali.
Z tohto dôvodu sa výbor ZO záhradkárov obracia na mladšiu a strednú generáciu a občanov, ktorí sa do Voderád prisťahovali a pri svojich domoch si budujú záhradky, aby prišli medzi nás, a tak pomohli zachovať záhradkárstvo
pre ďalšie generácie.
František Ožvald, ZO SZZ
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Máme radi knihy, alebo čo nové
v obecnej knižnici?
„Čítanie dobrej knihy je ustavičný dialóg, pri
ktorom sa kniha prihovára a naša duša odpovedá.“
André Maurois
Marec je Mesiacom knihy a aj z tohto dôvodu
obecná knižnica zaznamenala najväčšiu návštevnosť. Priestory knižnice si prišli pozrieť
deti z materskej školy a žiaci zo základnej
školy. Väčšina z tejto skupiny detí navštívila obecnú knižnicu prvýkrát a ich reakcie boli
veľmi milé. Upútal ich veľký počet kníh a tie
staršie deti zaujal výber žánrov - od rozprávok, povestí až po detské encyklopédie.
Rôzne inštitúcie sa zaoberajú čitateľskou gramotnosťou a snažia sa vzbudiť u detí záujem
o knihy. Škola naše deti naučí spájať hlásky
– naučí ich čítať. Ale čitateľská gramotnosť
znamená porozumieť textu. Vedieť si na základe textu predstaviť, o čom čítame a vytvárať si otázky a odpovede, ako a prečo takto
dej, napr. rozprávky, prebieha. Dieťa na základe porozumenia vie posúdiť, či postavy v rozprávke konali správne a rozmýšľajú, či by tak

tiež konali. Vďaka porozumeniu
a hodnoteniu sa prebúdza zvedavosť a potreba komunikovať.
A na túto potrebnú a dôležitú úlohu v rozvoji nášho dieťaťa sme tu
my – rodičia. Tak sa tešme z našich detí, ak ich večer musíme
upozorniť, aby už knihu odložili.
Veľmi obľúbenou akciou u detí
je Noc s Andersenom, ktorá sa
uskutočnila 31.3.2017.
V tomto roku sa do podujatia zapojilo
vyše 230 verejných a školských knižníc vo
všetkých regiónoch Slovenska, medzi ktorými bola aj naša obecná knižnica.
Vo Voderadoch je už tradíciou, že podujatia
sa zúčastňujú žiaci 3. ročníka základnej školy a záujem je vždy veľký. V tomto roku sa
na „nocovanie s Andersenom“ prihlásilo 19
detí. Deti čítali rozprávku od H. Ch. Andersena a naozaj musím pochváliť tie deti, ktoré sa na čítanie odhodlali, za krásny plynulý
čitateľský prejav. Kreslili sme, vyrábali sme
želania, ktoré sme si zavesili na rozprávkový
strom, súťažili, hádali hádanky a podľa indícií
už v neskorej nočnej hodine s baterkami v rukách hľadali poklad po dedine a v parku. Hľadanie pokladu deti tak zaujalo, že sa vôbec nebáli. Veľmi zaujímavá a tvorivá hra pre deti
bolo vytvorenie spoločného príbehu. Úlohou
každého dieťaťa bolo vytvoriť jednu vetu tak,
aby zapadla do súvislosti textu.
A takto vytvorili jeden krásny spoločný príbeh...
O stratenom psíčkovi Mollyne
Rebecca a Sofia mali psíka. A ten psík im raz
utiekol. Túlal sa a túlal, hľadali ho v každom
kríku. Ten psík sa túlal, až prišiel k lesu. Stre-

tol tam veľa zaujímavých živočíchov. Stretol
tam aj žabu. Potom sa túlal ďalej. Stretol hada
a jaštericu. Videl aj veveričku. Prišiel k rybníku. Po celý ten čas sa Rebecca a Sofia o psíka veľmi báli. Psík stretol medveďa a toho sa
spýtal na cestu. Medveď mu odpovedal, že má
ísť cez most. Keď už bol na moste, začul hlas:
“Molly, kde si?” Molly počul svoje meno a
obzeral sa okolo seba. A zbadal, že sú to Sofia a Rebecca. Utekal za hlasom a stretol sa s
Rebeccou a Sofiou. Tešili sa veľmi, že ho našli a pobrali sa všetci spolu domov. Doma mu
dali jesť a piť. Sadli si spolu na sedačku a pustili si telku.
Autori príbehu: Laura, Esther, Kristína, Natália, Rebecca, Veronika, Sofia, Nelly, Renáta, Magdaléna, Dávid, Sebastián, Filip, Milan, Roland, Matej, Martin, Dominik, Samuel Daniel
Tak, čo poviete? Že sú naše deti úžasne tvorivé? Príbeh dotvorili nádhernými ilustráciami,
avšak pre malý priestor sa všetky v časopise
nedajú uverejniť.
Prajem všetkým čitateľom krásne leto a tí,
ktorí sa rozhodnú stráviť dovolenkový čas pri
knihe, nech nás určite navštívia - nové tituly
sú už na ceste, viac na www.voderady.sk
Vaša knihovníčka Adriana

... keď si šťastný tlieskaj rukami
Aj táto pieseň zaznela v sále kultúrneho domu dňa 27.05.2017.
Pri príležitosti Dňa detí pripravil obecný úrad v spolupráci so
sociálnou a kultúrnou komisiou
„Farbičkový koncert“ pre našich
najmenších. Pred 16.00 hodinou
deti so svojimi rodičmi postupne prichádzali do sály kultúrneho domu, usadili sa a trpezlivo
čakali na spievajúcu Miu.
Mia sa na úvod predstavila a privítala všetky deti. Potom roz-

tvorila svoj rozprávkový kufor,
z ktorého si deti vybrali hudobné
nástroje a spievanie sa mohlo začať. Na chvíľočku sa z detí stali
malí hudobníci, dirigenti, speváci a tanečníci. Deti spolu s Miou
spievali piesne, ktoré už poznali,
ale naučili sa aj nové piesne. A
aký by to bol farbičkový koncert
bez farbičiek? Mia rozdala deťom výkresy a farbičky a deti si
na chvíľočku oddýchli od tancovania a začali kresliť farebné obrázky. Počas kreslenia si zaspie-

vali piesne o farbách. Pre všetky
deti bola pripravená za ich spevácky a tanečný výkon sladká
odmena.
Koncert bol spojený s burzou
detského oblečenia a potrieb pre
deti. Aj napriek menšiemu počtu prihlásených mamičiek na
predaj, niektoré mamičky, ktoré
sa zúčastnili koncertu, výhodne
kúpili zachované veci pre svoje deti.
Gabriela Pittová - obecný úrad

Noviny obyvateľov obce Voderady
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Aktivity pre verejnosť usporiadané
spoločnosťou Bohdal, s. r. o.
Deň detí – milé prekvapenie

Jar sa ohlásila, stromy sa zazelenali a teplé, slnečné dni vylákali všetkých do prírody.
6.5. usporiadal dobrovoľný hasičský zbor
v parku kaštieľa ďalšie jarné kolo pretekov
„Plameň“ mladých hasičov Trnavského kraja. Bolo to veľmi príjemné dopoludnie spojené s detskou radosťou, neviazanosťou, zápalom a snahou získať čo najlepšie umiestnenie. Toto podujatie nás inšpirovalo, aby
sme aj my zorganizovali niečo zmysluplné v prospech našich najmenších – a tak sa
zrodila myšlienka osláviť v parku spoločne
MDD.
Starostlivo sme zvažovali, aký program pripraviť, aby to nebolo len o jedení a poskakovaní na nafukovacích hradoch. Pozvali sme
profesionálnych animátorov, ktorí pripravili
rôzne zábavné a tvorivé atrakcie a súťaže pre
deti. Atmosféru kaštieľa a parku doplnila aj
lukostreľba a koníky, ktoré neúnavne nosili
deti na chrbte. Animátorky rozhýbali počiatočné ostýchanie detí a potom sa už veselo
súťažilo a zabávalo. Šikovné ruky maliarok
na tvár nemali oddych a deti trpezlivo čakali,
kým sa dostanú na rad a stanú sa z nich mačičky, tigríky, dinosauri... Celej akcie sa zúčastnili nielen deti z Voderád, ale aj z Bratislavy a blízkeho okolia. Záver príjemného
dopoludnia korunoval konfetový ohňostroj.

Medzinárodný deň jógy
v parku kaštieľa
vo Voderadoch

„Oslavy Medzinárodného dňa jógy na Slovensku boli otvorené 17.6.2017 vo Vodera-

doch za účasti autora systému Jógy v dennom živote, Vishwaguru Sri Mahamandaleshwara Paramhans Swami Maheshwaranandu“ – to je oznámenie, ktoré posielal indický veľvyslanec na Slovensku Shri Param Jit Mann do Indie po tom, ako bol priamym účastníkom tejto slávnosti. Myšlienka
zorganizovať Medzinárodný deň jógy v parku kaštieľa vo Voderadoch prišla ani nie tri
týždne pred samotnou udalosťou. Za ten
krátky čas sa organizátorom podarilo pripraviť medzinárodný víkendový seminár v Bratislave, ktorého súčasťou bol dopoludňajší
program v parku kaštieľa. Park sa zaplnil farebnými karimatkami s približne 400 jogínmi z rôznych krajín – okrem Slovákov tam
boli najmä Česi, Maďari, Rakúšania, Slovinci a vychutnávali si cvičenie pod holým nebom. Indických hostí privítali okrem hostiteľov aj speváčky v kroji tradičným sloven-

ským zvykom – chlebom a soľou. Otvorenia programu sa zúčastnil aj starosta obce,
Doc. Ing. Pavol Augustín, CSc., ktorý srdečne privítal všetkých účastníkov. Medzinárodný deň jógy bol ustanovený od r. 2015 na
21. jún Organizáciou spojených národov na
základe podnetu indického premiéra Narandra Modiho, kde sa písalo: „Jóga je neoceniteľný dar starej indickej tradície. Zahrňuje
jednotu mysle a tela, myšlienky a činu, zdržanlivosti a naplnenia, harmóniu medzi človekom a prírodou, holistický prístup k zdraviu a zdravému životnému štýlu. Nie je to
len o cvičení, ale o objavení vnímania jednoty so sebou samým, svetom a prírodou...“
Na pamiatku tejto výnimočnej udalosti bol
v parku zasadený strom obvyklý v tejto lokalite – dub letný.
Ing. Katarína Bohdalová
Bohdal, s. r. o.
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Projektovou metódou
v ústrety tvorivosti detí
Projektové vyučovanie je moderný spôsob
vyučovania, ktorý zodpovedá všetkým požiadavkám na získanie trvalých hodnôt a rozvoj
tvorivých schopností žiakov. Pri tejto metóde
môže žiak uplatniť všetky svoje schopnosti
spôsobom, pri ktorom neprijíma nové poznatky v hotovej forme, čo následne vedie žiaka
k nesamostatnosti a pasivite, ale získava ich
svojou aktívnou a tvorivou činnosťou. Rozvíja jeho myslenie, tvorivosť, praktické zručnosti a hlavne vzbudzuje záujem o nové poznatky. Podmienkou je však, aby na projekte pracoval sám žiak, a to buď v tíme, alebo samostatne. Veľakrát sa stáva, že sa na domácich projektoch viac angažujú rodičia ako
samotné deti, čo prináša opačný efekt. Projektové práce sú síce vynikajúco spracované
(veľakrát by sme radi dali rodičom jednotky s
hviezdičkou), ale význam projektu sa v tomto prípade stráca. O to viac si učiteľ cení projektové práce, ktoré vytvorí sám žiak, ktoré
síce nemusia byť dokonalé, majú možno malé
chybičky krásy, ale splnili svoj hlavný cieľ –
naučili deti niečo nové, a to svojou vlastnou,
tvorivou a aktívnou činnosťou. Milí rodičia,
podporujte svoje deti pri tvorbe projektov,

ale nerobte ich za nich. Budete sami prekvapení, aké šikovné máte deti.
O tom, že vaše deti, milí rodičia, sú mimoriadne zručné, šikovné a nadané, svedčia aj
krásne projekty, ktoré sú vystavené na chodbách školy.
Mgr. Antónia Zlatohlávková
riaditeľka ZŠ s MŠ

Úspešnosť našich žiakov stále rastie
Každý školský rok si určujeme priority a ciele, ktoré
chceme naplniť. Jednou z priorít v tomto školskom
roku bolo aj zvýšiť úroveň vzdelávania prostredníctvom kvalitnej mimovyučovacej prípravy žiakov na
celoslovenské testovania a mimoškolské kolá vedomostných súťaží.
V Testovaní 9 dosiahli naši žiaci 9. ročníka mimoriadny úspech, keď sa dostali v rebríčku štátnych
škôl v okrese Trnava na 1. miesto v matematike a
3. miesto v slovenskom jazyku. Nadpriemerný výsledok v tohtoročnom testovaní deviatakov dosiahol
Matúš Dubovský, ktorý z oboch testovaných predmetov získal 100%. Za týmito úspechmi sú nielen
mimoriadne šikovní žiaci a ich svedomitá príprava,
ale aj kvalitná príprava zo strany pedagógov. Úspechy našich žiakov sme tiež zaznamenali na prijímacích skúškach na bilingválne štúdium, kde traja naši
žiaci 8. ročníka dosiahli výborné výsledky a boli prijatí na toto náročné štúdium v cudzom jazyku.
Do vedomostných súťaží, na ktoré sa treba pripravovať aj vo svojom voľnom čase, sa zapojilo oveľa
viac žiakov ako v uplynulých školských rokoch. Na
škole prebehli školské kolá, z ktorých najlepší žiaci postúpili do vyšších kôl. Naši žiaci sa zapojili do
obvodných, okresných, krajských, celoslovenských
a medzinárodných súťaží, kde úspešne reprezentovali školu. Vo všetkých súťažiach boli úspešnými
riešiteľmi. Prinášame vám tu zoznam tých najúspešnejších, ktorí priniesli pre školu najvyššie ocenenia.

MENO ŽIAKA

UMIESTNENIE

Vladimír Štefunko, 6.A

1. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády
úspešný riešiteľ medzinárodnej matematickej súťaže Klokan
úspešný riešiteľ európskej súťaže v Informatike

Alena Štefunková, 9. ročník

2. miesto v obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku
najúspešnejšia riešiteľka IQ olympiády v rámci školy
6. miesto v krajskom kole IQ olympiády

Tamara Bilčíková, 6.A

1. miesto v obvodnom kole Hollého pamätník

Karolína Pastuchová, 4. ročník

2. miesto v obvodnom kole Hollého pamätník

Patrik Dobiš, 5.A

2. miesto v okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda

Martina Kvasnicová, 9. ročník

2. miesto v obvodnom kole literárnej súťaže v autorskej próze

Terézia Hornáčková, 7. ročník

2. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády
6. miesto v obvodnom kole Dejepisnej olympiády
úspešná riešiteľka celoslovenskej súťaže Expert

Ema Zatková, 9. ročník

3. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády
finalistka krajského kola IQ olympiády

Nina Kuviková, 6.A

3. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži v autorskej poézii a próze

Matúš Dubovský, 9. ročník

4. miesto v dekanátnom kole Biblickej olympiády
úspešný riešiteľ celoslovenskej súťaže Expert
úspešný riešiteľ medzinárodnej matematickej súťaže Klokan

Michal Hanzel, 9. ročník

5. miesto v obvodnom kole Dejepisnej olympiády
4. miesto v dekanátnom kole Biblickej olympiády

Anna Haršányová, 9. ročník

4. miesto v dekanátnom kole Biblickej olympiády

Tobias Belavý, 5.B

úspešný riešiteľ celoslovenskej súťaže Všetkovedko, získanie titulu Všetkovedko školy

Paulína Michálková, 8. ročník

cena poroty v obvodnom kole literárnej súťaže v autorskej próze
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Rodičovský ples
Tretia januárová sobota tohto roku sa v našej obci niesla v znamení plesovej nálady.
V priestoroch kultúrneho domu sa v tento deň
konal 2. Rodičovský ples, na ktorom sa opäť
stretla príjemná spoločnosť.
Oku lahodiaca farebná výzdoba, vkusné dekorácie v sále, opäť bohatá tombola, podporená štedrými sponzormi, milý kultúrny
program našich detí zo základnej školy, ktoré otvorili ples svojím tanečným vystúpením
či chutné občerstvenie a v neposlednom rade
i kvalitná hudba, toto všetko prispelo k príjemnej atmosfére slávnostného večera. Našou ambíciou bolo odlíšiť tento ročník plesu od toho predchádzajúceho, a keďže sa fantázii medze nekladú, premenili sme niekoľko myšlienok na skutočnosť, či už v podobe
milého darčeka pre každú zúčastnenú dámu
alebo voľby Kráľovnej plesu. „Zlatým klincom“ večera bolo prekvapenie, ktoré si pre
hostí pripravilo vedenie ZŠ s MŠ, ktoré podčiarklo hlavný zmysel večera – spontánnu zá-

bavu v podobe fotenia s vtipnými rekvizitami. Vďaka tomuto nápadu si každý hosť plesu odniesol domov nezabudnuteľnú pamiatku v podobe veselých fotografií s priateľmi, rekvizitami a v pózach, ktoré by bežne na záberoch nezaujal. Myslím si, že keď si na tento moment
spomenieme aj dnes, vyčarí nám
úsmev na tvári. Dôvod na úsmev
sme po celý večer mali aj my organizátori, uvedomujúc si, že sa
naplnila naša ambícia „posunúť“
úroveň plesu o čosi vyššie.
Organizácia takéhoto podujatia si
vyžaduje poriadnu dávku podpory, pomoci, času a energie, a preto
by som sa chcela na tomto mieste

poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave a organizácii plesu. Dúfam, že mi bude odpustené, že neuvádzam konkrétne mená, pretože tento zoznam
by bol veľmi dlhý, to však nemení nič na skutočnosti, že si pomoc a podporu všetkých nesmierne vážim.
Keďže zábavy nikdy nie je dosť, už v tomto období realizujeme prípravné kroky,
aby sme sa onedlho mohli s vami všetkými
opäť stretnúť už na 3. ročníku Rodičovského plesu, ktorého termín je naplánovaný na
27.1.2018. O zábavu a prekvapenia určite nebude núdza...
Tešíme sa na Vás!
Doplesania priatelia...

Ing. Anita Gajarská,
predsedníčka rady ZRPŠ

Moderné riadenie
pedagogického procesu
Škola je centrum vzdelania, je základňou
a odrazovým mostíkom pre možno budúcich inžinierov, umelcov alebo priekopníkov
vedy. Musí preto napredovať s dobou, aby
vyučovanie neprebiehalo ako v časoch našich starých mám, ale aby bola škola modernou základňou vzdelania. Interaktívne vyučovanie, elektronická žiacka knižka či online knižnice, sú už samozrejmosťou. Od septembra k tomu pribudne elektronická podoba triednej dokumentácie.
Chvíľa, keď sme ako žiaci cez delené hodiny prenášali triednu knihu z jednej učebne do druhej, bude už čoskoro len nostalgic-

kou spomienkou na časy minulé. Nechystáme sa zrušiť triedne knihy, ale od septembra
prechádza škola na plne elektronický spôsob
triednej agendy, a to na elektronickú triednu
knihu, ktorá bude učiteľovi dostupná vždy a
všade, a zároveň rodič bude môcť do nej nahliadnuť a pozrieť si, čo sa práve dnes deti
učili. Podobne ako už fungujúca elektronická žiacka knižka, ktorú si môže rodič pozrieť cez počítač alebo smartfón kdekoľvek,
kde je prístup na internet. Okrem známok
môže rodič prostredníctvom elektronickej
aplikácie komunikovať s učiteľom, napísať
mu ospravedlnenku a tiež skontrolovať do-

chádzku svojho dieťaťa. Toto všetko umožňuje nový elektronický systém, ktorý bude
od septembra plne funkčný aj na našej škole.
Čo k tomu bude potrebné? Mobilný telefón
a aplikácia, ktorú je možné zdarma si stiahnuť z internetu za pár sekúnd.
Milí rodičia, veríme, že oceníte moderné
spôsoby riadenia školy a stanú sa aj vašimi
neoceniteľnými pomocníkmi pri komunikácii so školou či pri kontrole výchovno-vzdelávacích výsledkov vašich detí.
Mgr. Antónia Zlatohlávková
riaditeľka ZŠ s MŠ
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Čo nové škôlkari?
Akcií od decembra do mája majú naše deti
v MŠ veľa, a preto sme vybrali len tie, na ktoré deti dokážu dlho spomínať.
HUDBA V PODANÍ DETÍ
Dňa 8.2.2017 sa predškoláci zúčastnili výchovného koncertu v základnej umeleckej škole na pozvanie pána riaditeľa. Koncert bol zameraný na skladby z rôznych detských rozprávok a deti mali hádať, z akej rozprávky sú
(Máša a medveď, Arabela, Ľadové kráľovstvo,
Pat a Mat...). Na koncerte hrali deti rôznych
vekových kategórií a na rôznych nástrojoch
(gitara, klavír, flauta, bubon, harmonika). Deťom sa koncert páčil, hlavne preto, že sa mohli
zapájať a hádať rozprávky. Na konci sme dostali od detí z hrnčiarskeho krúžku medaile za
správne uhádnuté rozprávky a za slušné správanie sa na koncerte.

KNIHA - PRIATEĽ ČLOVEKA
Mesiac marec je typický nielen príchodom jari,
ale je aj Mesiacom knihy.
Mesiac knihy sme s najmenšími začali tak, že
deti si priniesli z domu svoje najobľúbenejšie
knihy. Postupne sme si z nich čítali rozprávky,
príbehy, básničky. Deti si knihy v triede navzájom vymieňali a prezerali obrázky, ilustrácie.
Keď sa už čo-to o knihách naučili, navštívili s
pani učiteľkou 7.3.2017 obecnú knižnicu. Po

milom privítaní pani knihovníčky sa deti pohodlne usadili a vypočuli si rozprávku o zajačikovi. Keďže túto rozprávku pozorne počúvali,
vedeli aj správne odpovedať na otázky, za ktoré dostali sladkú odmenu. Potom si už mohli
sami vyberať a prezerať knihy, o ktoré mali záujem. U chlapcov to boli hlavne encyklopédie
zvierat a u dievčat zasa princezné. A na záver si
vymaľovávali rozprávkové postavičky.
Aj stredňáci vo štvrtok 9.3.2017 navštívili
školskú knižnicu, kde ich pani učiteľka Krupová privítala a oboznámila s priestormi knižnice. Vysvetlila im, prečo navštevujeme knižnicu a ako sa v nej orientujeme. Potom deťom
porozprávala príbeh o knižke, ktorá zo dňa na
deň v knižnici rastie a rozprestrela im na zem
leporelo. Motivovala ich príbehom o štyroch
ročných obdobiach. Potom deťom prečítala
po stranách leporelo, ukázala im obrázok, deti
pomenovali, čo je na danom obrázku a pýtala sa ich, čo urobil chlapec na obrázku správne a čo nie. Po dočítaní leporela ich oboznámila s rôznymi rozprávkovými knižkami v knižnici, a to od starých kníh až po nové. Nakoniec
deťom dávala hádanky z rozprávok, ktoré boli
dopletené a za odmenu im rozdala omaľovánku, cukríky a záložku do knihy.
Deti predškolskej triedy navštívili knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave. Oboznámili sa so spôsobom vypožičiavania, systémom zoradenia
kníh a v prezentácii tety knihovníčky si utvrdili poznatky o literárnych žánroch. Nástupom
anglickej lektorky s programom interaktívnym

sa knižnica zmenila na ateliér bez konkurencie. Deti boli neskutočne aktívne, jej prístup
bol hravý, sviežo náučný a deti si overili vedomosti základných anglických slovíčok a riekaniek. Aj takto sa dá deťom priblížiť kniha ako
priateľka.

MORENA, MORENA ZA KOHOS
UMRELA...
Príchod najkrajšieho ročného obdobia je spájaný s rôznymi ľudovými tradíciami. Jednou z
nich, ktorá má korene ešte v predkresťanskom
období, je vynášanie Moreny dva týždne pred
Veľkou nocou. Túto tradíciu sme si znova pripomenuli aj tento rok, a to 4.4.2017. Morenu
vyrobili pani učiteľky Blanka a Peťka z dvoch
drevených prekrížených palíc, ktoré omotali
slamou a obliekli do sviatočného kroja. Potom
sme sa všetky triedy spojili aby sme skoncovali s chladným počasím a privolali teplé lúče
slnka. Na čele nášho sprievodu bola Adrika,
ktorá niesla Morenu a Ivonka s deťmi, ktoré
chodia na tanečný krúžok. Spolu sme ju niesli
po dedine a spievali jej rôzne piesne na rozlúčku. Rozlúčka s ňou bola nemilá, pretože sme
ju zapálili a hodili z mosta do riečky. Symbol
zimy a chorôb sme takto zničili.
Na znak jari sme späť niesli letečko ozdobené stuhami, kraslicami a spievali jarné piesne. Zvestovať prichádzajúcu jar sme prišli aj
pred základnú školu, kde naše deti z „tanečnej“ zatancovali a zaspievali. Sme radi, že sme
si mohli túto peknú starú tradíciu pripomenúť
znovu.
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SPIEVA CELÁ ŠKOLA
Dňa 6.4.2017 sa konala na našej škole súťaž v
speve. Už po druhýkrát sme vyhlásili víťazov
ľudových a moderných piesní, ktoré sa deti
naučili spolu s rodičmi alebo starými rodičmi. Od rána sa deti medzi sebou rozprávali,
akú pesničku budú spievať a kto ich ju naučil.
Hneď po raňajkách sa deti s pani učiteľkami
hudobne rozcvičili, pekne vyobliekali a poniektorí si pripravili aj rekvizity a presunuli
sa spoločne do jednej triedy. Malých súťažiacich, pani učiteľky a ostatné deti, ktoré tvorili porotu, privítala Adrika vo veľkáckej triede, kde bolo už pripravené pódium s mikrofónom. Ako prví a odvážni začali spievať predškoláci. Každé dieťa sa predstavilo menom,
povedalo názov piesne a s kým sa túto pieseň
naučilo. Potom už bol mikrofón a celé pódium
jeho. Takto nasledovali stredné deti a na záver
zaspievali aj tie najmenšie. Porota to nemala jednoduché, lebo všetci súťažiaci spievali
pekne. Víťazi boli ocenení diplomom a peknými cenami. Ostatní za odvahu a snahu dostali diplom a malú sladkú odmenu. Veríme,
že aj o rok zorganizujeme túto súťaž, a tak budeme naďalej rozvíjať lásku detí k piesni.

piesní, tančekov, hier
a scénok. Každé jedno dieťa pozorne sledovalo oči svojej mamičky a hrdo predvádzalo to, čo tak poctivo s pani učiteľkami
celé týždne nacvičovalo. Za ich milé každodenné pohladenie,
za lásku, starostlivosť
a za každú chvíľku, ktorú trávia spolu
s nimi, sme sa im poďakovali vlastnoručne vyrobeným darčekom. Na tvárach mamičiek boli vidieť slzy, ktoré boli len slzami
šťastia. Tak trochu s pýchou na svojho syna
/ dcéru, ale najmä s radosťou a láskou odchádzali mamičky domov so svojimi deťmi.

MAMA - poklad najväčší
Každý z nás má určite rád veľmi príjemné
stretnutia. Jedno z takých bolo u nás aj každoročné májové stretnutie všetkých našich
mamičiek. Pozvali sme si ich pri príležitosti Dňa matiek 12.5.2017 do malej a strednej
triedy, kde sme pre ne uvili kytičku básní,

VŠETKY DETI SVETA
MDD - ako stráviť tento deň? A čo deťom darovať? No predsa lásku! Tak ako každý rok,
pani učiteľky nezabudli a pripravili 29.5.2017
pri príležitosti oslavy MDD pre deti pekné
prekvapenie. Od rána to tu žilo detským smiechom, výskotom a džavotom v každej triede.
Začalo to trochu netradične, pretože sme sa
všetci stretli v triede najmenších detí, kde nás
už čakal ujo a teta, ktorí nám zahrali divadielko. My si tiež občas v triede zahráme divadlo,
ale toto bolo iné - marionetové divadlo O Jur-

kovi a prasiatkach. Po krásnom predstavení
nás čakali pripravené súťaže a hry, za ktoré
boli deti odmenené sladkosťou a pekným darčekom. Po slávnostnom obede si deti odpočinuli a poobede ich čakalo to najsladšie prekvapenie v podobe čokoládovej fontány! Tá
sa liala až dovtedy, pokým sa neminuli jahody, banány a hrozno. Až potom mohli ísť deti
spokojné s rodičmi domov.
Koncoročný výlet bude v Piešťanoch, spojený s plavbou loďou. A na rozlúčke s predškolákmi zamávame 22 kamarátom, ktorí od septembra pyšne ponesú na svojich pleciach školské aktovky. Prajeme im všetkým veľa, veľa
včeličiek a úspechov.
Príjemné letné čítanie praje
Andrea Benušová

O prístavbe materskej školy sa diskutuje veľmi veľa. Na detskom ihrisku mamičky s deťmi, na chodbách školy, v pohostinstve, pacienti v čakárni v miestnom zdravotnom stredisku, v obchode, teda všade tam, kde sa stretnú
ľudia, ktorých sa to nejakým spôsobom dotýka. Z priamej účasti na celej stavbe vám chcem sprostredkovať základné informácie z pohľadu užívateľa tejto budovy. V polovici februára 2017 sa začali výkopové práce, ktoré zahŕňali všetky inžinierske siete ako kanalizáciu,
elektrinu, zvody zo strechy do novej trativodnej šachty, základy budovy.
Tieto práce sú údajne najzložitejšie a časovo
najnáročnejšie na akejkoľvek stavbe.
Začiatkom apríla sa začali nadzemné práce a
začala sa konečne rysovať nejaká stavba. Zá-

klad a oceľová konštrukcia boli dokončené
koncom mesiaca. V priebehu mesiaca máj vyrástla budova tak, ako vám ju sprostredkúvam
fotografiou. Momentálne sa ukladá podlahové kúrenie a po jeho dokončení nastúpia opäť
búracie práce z dôvodu prepojenia chodieb do
pôvodnej budovy a dosádzanie okien do dvoch
priľahlých pavilónov, kde sa stavbou zredukovalo prirodzené denné svetlo v triedach.
Hoci to stále vyzerá na veľa mravenčej práce,
všetci, ktorí prikladáme ruku k dielu, robíme
všetko pre to, aby sme pavilón odovzdali do
užívania občanom, najmä však deťom, do sľúbeného termínu. Počas všetkých doposiaľ vykonávaných prác sme museli byť všetci tolerantní voči hluku, prachu, priestorovému obmedzeniu, silným vibráciám zbíjačiek a ďalších elementov narúšajúcich existujúci komfort celej prevádzky. Ale radi sme vydržali,
lebo máme pred očami jasný cieľ - vytvoriť
pre vaše deti ďalšie miesta v materskej škole.
V prípade potreby pomoci pri konečných úpravách okolia, prípadne upratovacích prácach vás
oslovíme prostredníctvom miestneho rozhlasu
a budeme radi, ak svojou pomocou prispejete k
celému ukončeniu a zavŕšeniu diela.
Ako zástupkyňu pre materskú školu ma zarazil a trošku sklamal prístup niektorých rodičov,

ktorí nenašli v sebe potrebnú dávku tolerancie
a pochopenia pre obmedzenie letnej prevádzky školy. Len pre informáciu, školský rok sa
v škole končí 30.6. v kalendárnom roku, pokiaľ z prevádzkových alebo bezpečnostných
dôvodov nemôže zriaďovateľ zabezpečiť riadnu prevádzku, je v jeho kompetencii prevádzku obmedziť a oboznámiť rodičov s touto skutočnosťou v dostatočnom predstihu pred obmedzením. Myslím si, že v tomto prípade, keď
budujeme ďalšie kapacity školy, je takýto postoj sebecký voči deťom, ktoré sa doposiaľ do
materskej školy nedostali z dôvodu nedostatku miesta.
Táto prístavba vyrieši situáciu umiestnenia
ďalším 23 deťom z obce Voderady. Podľa štatistík rozvoja obce, svedčiacich o rýchlej výstavbe a pribúdaní nových mladých rodín vo
Voderadoch, to vyzerá tak, že sme situáciu vyriešili na najbližšie 2 - 4 roky, aj to výlučne pre
deti z Voderád. V tomto roku sme nevyhoveli
4 deťom z Voderád a 19 deťom z obce Slovenská Nová Ves.
Krásne leto, veľa slnka a oddych prajem
všetkým rodičom a priateľom našej materskej
školy.
Adriana Polakovičová
zástupkyňa pre materskú školu

Prístavba materskej školy
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Výchovný koncert „Deti deťom“
Základná umelecká škola vo Voderadoch už
roky pravidelne organizuje výchovné koncerty pre deti z materskej a základnej školy.
Prostredníctvom týchto koncertov majú malí
diváci možnosť vidieť, čo všetko sa na umeleckej škole môžu naučiť. Prvý takýto koncert sme zrealizovali krátko po vzniku školy, v októbri 2010. Počas príprav vtedajšieho
prvého výchovného koncertu sme dali podujatiu prívlastok „Deti deťom“. Názov presne
vystihol hlavný cieľ, a preto sme pod týmto
menom začali realizovať pravidelný cyklus
koncertov. V ostatných rokoch sme sa orientovali na výchovné témy, vďaka ktorým sme
deťom predstavovali rôzne hudobné nástroje.
Inokedy sme ich učili základnú hudobnú terminológiu či spôsob, ako sa poslucháči majú
na koncerte správať - kedy môžu tlieskať, prípadne kričať „Bravo!“. Každú z tém sme deťom prezentovali prostredníctvom výkonov
žiakov, ktorí už našu umeleckú školu navštevujú. Vďaka takémuto prepojeniu sa nám podarilo vytvoriť model obojstranného získavania vedomostí a skúseností. Malí poslucháči
spoznávali čaro umenia a účinkujúci získali
skúsenosť s verejným vystupovaním.
Tento rok sa náš kolektív učiteľov rozhodol
výchovné koncerty zatraktívniť - chceli sme
sa pokúsiť deťom priniesť niečo nové; niečo, čo ich prekvapí; niečo, čo nebudú očakávať. Pretože, ako som už písal, naše výchovné matiné organizujeme opakovane niekoľko
rokov, a i napriek tomu, že sa deti striedajú,
starší kamaráti už dávno stihli tých súčasných
poslucháčov poinformovať, čo ich na „výchováku v zuške“ čaká.
Pri výbere témy sme sa nezameriavali na dodržiavanie konkrétneho výchovného cieľa,
ale chceli sme deťom ukázať krásu hudby ako
takej. Hľadali sme cestu, ako deťom vyplniť
hodinu s hudbou, ktorá sa im bude páčiť, a pri
ktorej sa nebudú chcieť baviť či nudiť. Tu prišiel nápad, ktorý bol napokon kľúčový, a na

ktorom sme postavili celý koncept výchovného matiné. „Spravme koncert poskladaný
z rozprávkových melódií a deti budú hádať,
z ktorej rozprávky skladbičku poznajú.“ Táto
veta, ktorá zaznela na krátkej pracovnej porade, spustila lavínu nadšenia a príprav. Od tej
chvíle všetci kolegovia hudobného odboru za
mnou chodili s nápadmi, ktorá rozprávka by
sa mohla zahrať, ktoré noty už majú, ba dokonca kolega prišiel, že už prepisuje jednu zo
zvučiek pre gitarový súbor. Bolo skvelé pozorovať, ako sa učitelia nadchli svetom rozprávkovej hudby. Zvuky, ktoré sa v ten mesiac šírili spoza dverí jednotlivých učební, zneli ako
zvuk televízora, ktorý cez Vianoce prepínate z kanálu na kanál, pričom na každom beží
iná rozprávka. Túto nezvyčajnú atmosféru
príprav vypozorovali aj učitelia z výtvarného
odboru, ktorí chceli pridať ruku k dielu, a pre
hostí si pripravili prekvapenie.
Samotná realizácia navodzovala dojem štandardného výchovného koncertu. Deti z materskej školy a prváci zo základnej školy sa
usadili v Malej sále ZUŠ vo Voderadoch. Ako
obyčajne, v miestnosti prebiehala vrava, ktorá však ustala vo chvíli, keď sa deti dozvede-

Študentská kapela
Ján Amos Komenský zomrel pred
425 rokmi, no mnohé z jeho myšlienok sú aj v súčasnej dobe aktuálne. Azda každý pozná známy Komenského výrok „škola hrou“. Tieto dve slová som si veľmi obľúbil a
častokrát ich používam, keď laikom
opisujem vzdelávanie v základnej
umeleckej škole. Jedine priateľským a hravým prístupom môžeme našich žiakov priviesť k poznaniu krásy umenia. Že je táto cesta
správna a úspešná, sa nám už roky
potvrdzuje na našich žiakoch, ktorí aj po ukončení základného štúdia

zavŕšeného absolventským koncertom ďalej navštevujú našu školu.
Bývalí absolventi si na pôde školy
vytvorili projekt študentskej kapely, do ktorej stále viac zapájajú aj
svojich bývalých učiteľov. Pôvodná zostava Matúš Kostolanský –
basová gitara, Adam Grejták – gitara a Lujza Rapantová – spev sa
dnes rozšírila na celkový počet sedem členov. Prvým spoločným vystúpením bol koncert v rámci posedenia, organizovaného obcou Voderady pri príležitosti Dňa učiteľov.
Mgr. art. Michal Matejčík

li, že za aktivitu môžu získať nejakú odmenu.
Záujem bol o to väčší, keď zaznela znelka deduška večerníčka. Všetky deti mali ruky hore
a vedeli, že bude šanca na veľa správnych odpovedí v kvíze „Uhádni rozprávku“. Počas
celého koncertu rástlo v miestnosti napätie,
radosť a nadšenie z hudby, ktorú deti poľahky
spoznávali. Azda len pri zvučke z rozprávky
Arabela nastalo ticho, nakoľko túto rozprávku už dnešné deti skoro vôbec nepoznajú. Záver koncertu patril kapele, poskladanej z učiteľov a bývalých absolventov školy. Spoločne zahrali úvodnú zvučku z rozprávky „Bambulkine dobrodružstvá“. Táto pieseň bola
všetkým známa, a tak sme ju museli niekoľkokrát opakovať, aby si ju zaspievali aj všetci
naši diváci.
Nuž a na záver prišlo vyhodnotenie, ktoré
bolo veľmi náročné. Ako škôlkari, tak aj prváci spoznali takmer všetky rozprávky. Nebolo možné určiť jediného víťaza, a tak všetci
účastníci výchovného koncertu boli dekorovaní medailou, na ktorej bolo znázornené srdce vytvorené z husľového a basového kľúča.
A tie symbolizujú kľúče od sveta hudby.
Mgr. art. Michal Matejčík
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Bodka za školským rokom v „zuške“
Život umeleckej školy každoročne vrcholí
záverečným koncertom a divadelným predstavením. Aj v tomto školskom roku tomu
nebolo inak. V stredu 14. júna sa v kultúrnom dome predviedli najlepší žiaci z hudobného odboru. Umeleckú atmosféru nám dotvorili umelci z výtvarného odboru prostred-

níctvom svojich umeleckých výtvorov.
O týždeň neskôr sa odprezentoval tanečný a literárno-dramatický odbor. Tanečníci
sa ukázali vo veľkom štýle spolu s pani učiteľkou Karolínou Ternóczkou. Druhá časť
programu patrila našim divadelníkom, ktorí svojím výkonom dali umeleckému dianiu

v našej škole nádhernú bodku. Skvelý výkon vyburcoval publikum k potlesku, ktorý
skončil až po tretej klaňačke. Verím, že nám
deti, ako aj ich rodičia zachovajú svoju priazeň, a že sa od septembra opäť pustíme do
skvelých školských aj obecných akcií.
Mgr. art. Michal Matejčík

Opäť sa stretneme na Obecnom dni
Starosta obce Voderady pozýva všetkých voderadčanov, rodákov, príbuzných, priateľov
a známych na spoločné stretnutie „pod jednou strechou“ na druhom ročníku Obecného dňa, ktorý sa uskutoční v areáli Základnej školy vo Voderadoch dňa 22.júla 2017.

O 14:30 odštartujú cyklisti – účastníci obľúbeného podujatia Voderadský cajgel. Účastníci sa môžu registrovať už od 13:30 v areáli školy.
Našich najmenších príde zabaviť Šašo Ľuboš
o 16:00 hod. do telocvične základnej školy.

Predstavujeme vám účinkujúcich
Obecného dňa Voderady 2017

Pre deti sú pripravené sprievodné podujatia,
maľovanie na tvár, drevený kolotoč...
O občerstvenie sa postarajú miestni podnikatelia s pestrou ponukou. Pre milovníkov
kávy bude pristavené mini autíčko FefeCafé.
Mária Šišková

Pripravujeme...

Dychová hudba Gloria

z Kyjova na Morave (ČR)
Majster Európy 2000 v profi triede
(Maihingen D), kapelník: Zdeněk Gurský
Gloria = Nezabudnuteľný umelecký zážitok

Lojzo
Kapela v „teplákovom kroji“ sa predstaví
skladbami s textami obsahujúcimi satiru
a recesiu v namiešanom koktaili
„dlažbového folku“

The Backwards
Víťaz na Beatlesfeste v New Yorku
v roku 1998.
Zažite fantastickú atmosféru 60. rokov na
vlastnej koži so skupinou The Backwards
a najväčšími hitmi legendárnych
The Beatles.

Spoločenské
posedenie
pre seniorov

s hudobnou skupinou Alex
z TV Senzi (15.10.2017)
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Hasiči z Voderád v skupine „A“
Dobrovoľní hasiči sú v obci Voderady najstarším stále fungujúcim spolkom. Minulý rok oslávili 150 rokov od založenia. Od
svojho vzniku a postupom času, ako sa vyvíjala spoločnosť, tvorili neodmysliteľnú súčasť obce Voderady. Zúčastňovali sa rôznych
podujatí, či už spoločenských alebo cirkevných, ale primárne plnili svoju hlavnú úlohu a tou bol a je - boj s požiarmi a živelnými
pohromami. Na toto poslanie dnes nadväzujú pokračovatelia ich odkazov, ktorí za posledné roky vykonali veľký, dalo by sa povedať generačný, skok vo všetkých oblastiach.
Zintenzívnila sa výcviková činnosť, obdržali nové zásahové vozidlá, vyškolila sa nová
zásahová jednotka, doplnila sa nová výstroj
a výzbroj, ako aj niektoré osobné ochranné
prostriedky, obstarala sa nová zásahová technika a ukončila sa, v spolupráci s obcou, rekonštrukcia hasičskej zbrojnice. Od začiatku projektu „Celoplošné rozmiestnenie síl a
prostriedkov v SR“ sú hasiči z Voderád zaradení v najvyššej skupine „A“, čo znamená
výjazd do 10 minút od vyhlásenia poplachu.
Za obdobie od začiatku roka 2017 sa dobrovoľným hasičom z Voderád na základe
ich výcviku a zaradenia opäť zvýšila zásahová činnosť. Už nie sú povolávaní len na
požiare a živelné pohromy v katastri vlastnej obce, ale operačné stredisko Hasičského
a záchranného zboru v Trnave ich vysiela aj
na rozsiahlejšie mimoriadne udalosti v okrese Trnava. Jednou z nich bol aj veľký požiar
skládky firmy FCC Trnava (bývalá A.S.A.),

ktorá sa zaoberá uskladnením a triedením
komunálneho odpadu. Požiar vypukol 26.
marca 2017 v poobedných hodinách. Vplyvom silného vetra sa oheň rýchlo rozšíril po
väčšej časti skládkového kopca. Ten ešte nebol upravený na dlhodobé uskladnenie odpadu. Hasiči z Voderád po príjazde vytvorili dopravné vedenie v dĺžke 80 m a dopĺňali
vodu do ďalších vozidiel. Po zmene situácie
vytvorili dva C-prúdy, ktorými hasili zverený úsek. Po tejto činnosti vykonávali kyvadlovú dopravu vody z plniaceho stanoviska
pri rieke Váh v obci Šúrovce. Zásah bol jedným z väčších požiarov, nakoľko sa na ňom
podieľalo 7 profesionálnych a 11 dobrovoľných hasičských jednotiek. Naši hasiči prišli
domov po skončení zásahu 27. marca 2017
po 8.00 hod. Treba povedať, že sa postupne prestriedalo 11 hasičov z Voderád, ktorí okrem toho, že vykonávali svoju činnosť,
získali aj cenné skúsenosti. Tie môžu použiť

pri ďalších mimoriadnych udalostiach. Podobný scenár, ale v oveľa menšom rozsahu,
sa odohral dňa 5. júna 2017 v obci Ružindol. Jednotka dobrovoľných hasičov vyrážala zo základne už ráno pred pol siedmou v
počte 4 zasahujúci hasiči. Opäť horel odpad,
tentokrát na zbernom dvore. Požiar bol rýchlo lokalizovaný, ale uhasený až za niekoľko
hodín. Príchod na základňu ohlásili o 11.00
hod. Niektorým občanom sa možno zdá, že
naši hasiči chodia „len“ súťažiť, majú autá a
uniformy na parádu, ťahajú peniaze z obecného rozpočtu na zbytočnosti, ale realita je
niekde úplne inde. To, že sú financie vynaložené efektívne, potvrdzujú aj slová z listu okresného riaditeľa HaZZ v Trnave. Všetko, čo robia, robia vo svojom voľnom čase k
prospechu občanov a obce bez nároku na odmenu. Mali by sa preto zamyslieť, či majú
morálne právo hasičským dobrovoľníkom
niečo vyčítať.
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Zásahová činnosť by bola menej efektívna,
keby sa nezískavali skúsenosti aj na cvičeniach. Jedno takéto absolvovali členovia zásahovej jednotky 6. mája 2017 v parku za
kaštieľom. Základom bolo oboznámenie sa s
novonadobudnutou technikou, jej rozmiestnením v zásahových vozidlách a následne cvičenie zamerané na diaľkovú dopravu
vody a zábeh zrekonštruovanej zásahovej
striekačky. Všetko sa to odohralo po dobre
zorganizovanom jarnom kole detskej súťaže
Plameň, v ktorom dievčenské družstvo obsadilo 2. miesto a chlapčenské družstvo 1.
miesto. Na súťaži vo Velkých Pavloviciach
(ČR) sa umiestnili obe družstvá na 2. mieste
vo svojej kategórii a na okresnom kole CTIF
opäť obe družstvá získali 2. miesta v celkovom poradí. Okresnú súťaž mužských družstiev vyhrali hasiči z Kátloviec, ale družstvo
Voderád zaostalo za nimi len o 80 tisícin sekundy. Možno na budúci rok zvíťazia. Opäť
sa začína kolotoč pohárových súťaží, kde
muži zabojujú v Západoslovenskej hasičskej
lige o čo najlepšie umiestnenie.
Hasiči nevenujú svoj voľný čas len súťažiam, zásahom a cvičeniam, ale aj starostlivosti o obec a ňou zverenú techniku. V tom-

to roku sa im podarilo na brigádach upraviť a vyčistiť okolie hasičskej zbrojnice, odstrániť bariérový plot, za ktorým
sa pred časom skrývala bývalá obecná skládka komunálneho odpadu a upraviť okolie sochy sv. Floriána. Zároveň sa
na brigádach vykonala údržba a úpravy hasičských vozidiel, ktoré zefektívnia zásahovú a inú činnosť, ako aj rekonštrukcia ďalšej ručnej hasičskej
striekačky. V spolupráci so základnou školou sa spolupodieľali na oslave Medzinárodného
dňa detí, kde boli nápomocní
pri súťažných disciplínach žiakov. V poslednom období taktiež vykonali niekoľko čistení
a preplachov obecnej kanalizácie, nakoľko občania v určitých lokalitách obce upchávajú
potrubia rôznymi predmetmi,
ktoré do kanalizačného systému nepatria.
Viliam Benkovský
DHZ Voderady

Cvičiteľka Zuzana vám
predstavuje kardio-tréning
Dnes som sa rozhodla napísať vám pár slov
o kardio-tréningu. Na tréningoch tento pojem dosť často používam a keď poviem, že
“dáme kardio”, dievčatá už majú predstavu,
čo ich čaká v najbližších minútach. Mnoho
ľudí však nevie, čo si pod týmto pojmom
predstaviť. Väčšina má predstavu o tom, že
je to niečo rýchle, spojené so skákaním, pri
čom sa dobre spaľujú tuky, a teda je to dobré na chudnutie.
„Kardio“ v skutočnosti predstavuje skrátený výraz pre „kardiovaskulárny” (srdcovocievny). Vykonávaním aeróbnych aktivít totiž posilňujeme ten najdôležitejší sval – srdce.
Takéto cvičenie zahŕňa prácu veľkých svalových skupín, ako napr. nôh, pričom sa zapája
aj horná časť trupu. Spotreba kyslíka stúpa,
srdce musí biť rýchlejšie, aby stíhalo zásobovať pľúca dostatočným množstvom kyslíka, ktorý svaly vyžadujú. Táto činnosť by
mala trvať aspoň 10 minút bez prestávok
s neustálym pohybom v určitej intenzite. Neznamená to však, že budete 10 minút skákať… Intenzita cvičenia má byť prispôsobená veku a schopnostiam cvičenca.
Za kardio-tréning môžeme považovať napr.
behanie, bicyklovanie, rýchlochôdzu, plávanie, kruhový tréning s činkami alebo bez
nich, aerobikové cvičenie a mnohé iné.

Veľakrát si však ani neuvedomujeme, že
kardio-tréning vykonávame. Môžeme zaň
totiž považovať aj tanec, viaceré domáce
práce, sťahovanie nábytku, umývanie auta,
turistiku či ľubovoľné formy športu (tenis,
hokej, futbal, alebo bojové umenia a mnoho ďalších...).
Pre zdravie srdca stačí vykonávať aeróbne
cvičenie v miernej intenzite trikrát do týždňa. Ak však chceme schudnúť, optimálne
by bolo venovať sa aspoň štyrom, piatim takýmto tréningom týždenne. Po istom čase si
telo na záťaž zvykne a bude potrebovať niečo nové, náročnejšie. Vtedy je dobré striedať “kardio” a pomalé cviky, či vyskúšať si
formy kardia ako HIT alebo Tabata, ktoré sú
omnoho intenzívnejšie, fyzicky náročnejšie,
majú kratšie trvanie, no upozorňujem, že pre
začiatočníkov sú úplne nevhodné a ich praktizovanie počas horúcich letných dní neodporúčam.
Všetci vieme, že od správneho pohybu závisí naša fyzická i psychická kondícia, trávenie, pevnosť kostí a kĺbov, svalovej hmoty, kvalita spánku atď… Takže s chuťou do
toho. Leto začína, dni sú dlhšie, vonku trávime omnoho viac času ako v predošlých mesiacoch. Držím vám palce a želám veľa chuti do pohybu.

Na záver ešte pripomínam, že

počas letných prázdnin
necvičíme.
Uvidíme sa znovu 4.9.2017
o 18 hod. v prístavbe telocvične
a potom vždy v stredy a pondelky
o rovnakom čase.
Pekné leto a veľa zážitkov
spojených s pohybom!
Zuzana Pospíšilová
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Žltí sršni a najlepší fanúšikovia!!!
Futbalový rok sme tradične začali na sústredení v Belušských Slatinách, kde sme na zasneženom kopci naberali kondíciu a večer
pri spoločenských hrách udržiavali partiu.
Do jarnej sezóny sme vstúpili víťazstvom na
pôde najväčšieho favorita Hornej Krupej, a to
nás nakoplo k výborným výsledkom. S podporou fanúšikov, ktorí, vyzdobení klubovými
šálmi, týždeň čo týždeň chodili a podporovali nás v našom úsilí, sme atakovali prvú pozíciu. Nakoniec nám však došiel dych a oslabení zraneniami a trestami sme posledné zápasy nezvládli podľa očakávania. Skončili
sme teda na peknom 5. mieste. Počas tréningov sme sledovali, ako nám v areáli vyrastá
pekná tribúna a priviezli aj nové šatne, za čo
sa chceme poďakovať starostovi obce, obecnému zastupiteľstvu a obecnému úradu.

Tabuľka základná časť

Žiaci:
Naši najmladší hráči sa pravidelne zúčastňujú tréningov a vidieť na
nich, že ich futbal vážne baví. Pod vedením trénerov sa cez týždeň
pripravujú a väčšinou v sobotu hrávajú svoje zápasy. Výsledkom
snaženia je pekné 4.miesto.

Tabuľka základná časť

Po skončení základnej časti sme ich prihlásili na turnaj do Serede. Za
účasti mužstiev Galanta, Sereď, Dvorníky, Kopánka Trnava, Veľká
Mača, Šoporňa sme tento turnaj vyhrali.

Starí páni:
Partia bývalých
futbalistov okolo P. Dobiša sa
stretáva v zimnom období v telocvični, kde zhadzujú prebytočné
kilečká. V medzisviatkovom čase
sa zúčastňili turnaja Memoriál Víta Mrvu v športovej hale v Trnave.
Radoslav Ivančík, TJ Družstevník Voderady
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Receptár Voderadčana
Omáčka na špagety s bazalkou
na 1 kg rajčín potrebujeme:
1 mrkvu nakrájanú na kolieska
1 nakrájanú cibuľu
1 stonku stopkatého zeleru
bazalku, maslo, cukor, soľ, olej

Na troche oleja (najlepšie olivovom) speníme cibuľu, pridáme mrkvu, nakrájanú stonku zeleru bez listov a chvíľu opražíme.

Pridáme 1 kg rajčín pokrájaných na kúsky a
dusíme do zhustnutia. Prepasírujeme, dáme
znovu do hrnca, pridáme podľa chuti soľ,
cukor, vetvičku bazalky, ešte chvíľu podusíme a nakoniec zjemníme kúskom masla.
Nalievame do menších pohárikov, do každého ešte na dno dáme 2 - 3 lístky čerstvej
bazalky a sterilizujeme. Omáčka je výborná
na špagety, ktoré ešte posypeme strúhaným
syrom a môžeme podľa chuti pridať sušené
nakladané rajčiny.

Vaﬂe

400 g hladkej múky
125 g masla
70 g práškového cukru
4 vajcia
4 dcl mlieka
vanilka, prášok do pečiva, štipka soli
Maslo s cukrom a vanilkou vymiešame,
postupne pridáme vajcia a nakoniec ostat-

Výherná krížovka
Tajnička ukrýva citát gréckeho ﬁlozofa Hérakleitosa 535 – 475 pr. n. l.
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né suroviny. Upečieme vo vaflovači a podľa chuti ozdobíme šľahačkou, ovocím alebo džemom.
Dobrú chuť a pekné prázdniny
praje Mirka Kramárová

Znenie tajničky pošlite do 20. júla 2017 na mailovú adresu
siskova@voderady.sk, alebo ho môžete priniesť osobne na Obecný úrad Voderady. Výhercu vyžrebujeme v hlavnom programe na
Obecnom dni 22. júla 2017 a odmeníme peknou knihou.
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