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Nepredajné

15:00 - 18:00
Predvianočné trhy
Živý betlehem

Výstava
BETLEHEMOV
v Kultúrnom dome

18:00
Adventný koncert
v kostole sv. Ondreja
vo Voderadoch

19:30

Účinkuje
Spevácky zbor PRAMEŇ
z Voderád

Tradičná kapustnica,
varené víno a čaj

&

v sále Kultúrneho
domu

Ľudová hudba
Rodina Hlbocká
z Piešťan

Po koncerte

Rozsvietenie vianočného stromčeka na hlavnom námestí
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Príhovor starostu
Vážení čitatelia Voderadčana!
Ukončenie roka chápeme v dvoch rovinách.
V jednej rovine ukončenie cirkevného roka,
ktorý sa končí sviatkom nedele Krista Kráľa
a prechádzame do obdobia adventu, do obdobia očakávania narodenia Krista, teda do
obnovy duchovného života, do nového cirkevného roka. Pripomínam to preto, že my,
kresťania katolíci musíme robiť dve „inventarizácie“. Jednu duchovnú a jednu spoločensko – ľudskú. V tej duchovnej sa zamýšľame nad svojim životom v duchovnej oblasti a v tej spoločensko – ľudskej sa pozeráme na výsledky svojej práce. Z pohľadu starostu obce sa mi zdá, že sme mohli urobiť
pre občana ešte viac, pretože v tejto oblasti nie je nikdy dosť a nebudú všetci občania
uspokojení tak, ako by možno chceli. Závisí to od viacerých okolností, ktoré podmieňujú akúkoľvek činnosť pri napĺňaní požiadaviek občanov. Sú požiadavky, ktoré trápia obyvateľov, napr. nesvieti svetlo, chodník sa vlní, stojí voda pred domom, neorezané stromy...atď. Obecné zastupiteľstvo sa samozrejme nimi zaoberá, ale v prvom rade sa
snažíme riešiť ťažiskové úlohy obce, ktoré
sú potrebné pre všetkých občanov Voderád.
Za strategické potreby sú pre občana voda,
elektrina, plyn, kanalizácia. Ak sú tieto zložky spoľahlivo zabezpečené, potom môžeme
uvažovať o ďalšom rozvoji. V minulom Voderadčanovi som informoval o investičnom
zámere „Rekonštrukcia budovy starej školy.“ Projekt je v súčasnosti vo fáze realizácie. Po ukončení sa bude v budove nachádzať Základná umelecká škola, múzeum,
obecná knižnica , ktorá sa stane aj miestom
pre aktívne trávenie voľného času nielen seniorov. Za zmysluplnú investíciu považujem
aj oplotenie základnej školy, spojeného s rekonštrukciou a rozšírením chodníka a s ním
súvisiace navýšenie parkovacích miest. Plánom v blízkej budúcnosti je vyriešenie „cvičiska“ pre dobrovoľný hasičský zbor jeho
vybudovaním na zrevitalizovanom priesto-

Obecný úrad
informuje...
Naša obec patrí k jednej z mála obcí
v trnavskom regióne, ktorá sa úspešne
zapojila do systému IOMO.
Uvedený systém ponúka prístup
k elektronickým službám štátu na
jednom asistovanom mieste, ktorý
občanovi ušetrí nielen čas, ale
i peniaze.

re pri hasičskej zbrojnici a s ním aj priestor
zberného dvora. V závere mesiaca november
bolo dokončené osvetlenie k bytovkám a novopostaveným rodinným domom.
Veľkú spolupatričnosť som pocítil pri zhromaždení občanov Voderád, na ktorom bolo
prerokované nekorektné rozhodnutie Trnavského samosprávneho kraja o využití budovy bývalého internátu a súboru objektov bývalej ZSŠ PaP. Verím, že výsledky volieb
priniesli ukončenie arogancie moci a ignorácie potrieb našich občanov. Všetkým, ktorí
sa tohto zhromaždenia zúčastnili, ďakujem.
Dovoľte mi, aby som poďakoval aj všetkým
aktívnym organizáciám pôsobiacim v našej
obci, mimoriadne ďakujem športovcom, hasičom, speváckemu zboru Prameň, žiakom,
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom reprezentovali obec Voderady.
Prichádza obdobie Vianoc, sviatkov pokoja a rodiny. Dovoľte mi, aby som každému z Vás odovzdal blahoželanie krásnych
vianočných sviatkov v mene obecného zastupiteľstva, pracovníkov obecného úradu
a v mene svojom veľa Božích milostí, lásky
a pevného zdravia aj v Novom roku 2018.
Starosta obce

Do pozornosti
Od 1. januára 2018 nadobúdajú účinnosť nové prijaté Všeobecne záväzné nariadenia Obce Voderady:
1/ č. 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
ovzdušia na území obce Voderady
2/ č. 5/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Voderady
3/ č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Voderady na kalendárny rok 2018 a nasledujúce zdaňovacie obdobia
4/ PREVÁDZKOVÝ PORIADOK pre prevádzku: ZBERNÝ DVOR
Viac na: www.voderady.sk – Dokumenty – Všeobecne záväzné nariadenia

Na obecnom úrade prostredníctvom
systému IOMO v kancelárii prvého
kontaktu vybavíte:
Výpis z listu vlastníctva
Doba vybavenia: do 48 hodín od
podanie elektronickej žiadosti
Poplatok: 7,90 Eur
Výpis z obchodného registra
Doba vybavenia: do 10 minút od
podania elektronickej žiadosti
Poplatok: 4,50 Eur
Výpis z registra trestov
Doba vybavenia: do 10 minút od
podania elektronickej žiadosti
Poplatok: 3,90 Eur
Potrebné doklady k vybaveniu: platný
občiansky preukaz žiadateľa
Všetky vydávané dokumenty
prostredníctvom systému IOMO
sú platnými verejnými listinami
použiteľné na právne účely.
Platby za asistované služby IOMO sa
riadia sadzobníkom podľa vyhlášky
25/2014 Z.z., zákonom č. 145/1995
Z.z. a zákonom č. 71/1992 Zb. v znení
neskorších predpisov.
Od januára 2018 zmena poplatkov!
Občanom dávame do pozornosti, že
od januára 2018 nadobúda účinnosť
novela zákona o správnych poplatkoch.
Za osvedčenie podpisu na listine občan
zaplatí 2 Eur z doterajších 1,50 Eur
Za osvedčenie odpisu / fotokópie
listiny občan zaplatí 2 Eur za každú
začatú stranu z doterajších 1,50 Eur
Gabriela Pittová, OÚ
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Investičné akcie v obci
V minulom čísle sme Vás informovali o prebiehajúcich stavebných prácach v našej obci.
Bola to prístavba materskej školy, šatne a tribúna na futbalovom ihrisku a výstavba kanalizácie na ulici Cíferská a Trnavská. Dnes
sú tieto stavby úspešne skolaudované, deti
v škôlke sa tešia novým, moderným a presvetleným priestorom, športovci si užívajú nové
šatne a fanúšikovia futbalu majú možnosť sledovať zápasy z novej tribúny.
V súčasnosti prebieha obnova budovy starej
školy spoločnosťou CS, s.r.o. Trnava, do ktorej sa k novému školskému roku 2018/19 presťahuje základná umelecká škola, ktorá sídli v
základnej škole. Týmto presunom získa aj základná škola potrebné nové priestory pre ďalšie triedy. Miesto tu bude mať aj obecná knižnica s bezbariérovým prístupom.
Koncom mesiaca november začali prípravné
práce súvisiace s oplotením základnej školy a
úpravou chodníka. Oplotením základnej školy sa zvýši bezpečnosť našich detí počas vyučovania, krúžkovej činnosti v poobedných hodinách a počas pobytu detí v školskej družine.

záciu, a to v zmysle § 23 zákona č. 442/2002
Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetiach.
V prípade, ak máte domácu čistiareň odpadových vôd alebo žumpu s príslušným povolením, podľa novely zákona č. 409/2014 Z.z.,
sa všetky povolenia na žumpy a ČOV môžu
vydať len na dobu určitú. Ak sa v obci, príp.
v časti obci vybuduje verejná kanalizácia a po
skončení platnosti povolenia na čističku odpadových vôd alebo žumpu, vlastník nehnuteľnosti je povinní napojiť sa na verejnú kanalizáciu.
Prečerpávanie odpadových vôd zo žumpy alebo čističky odpadových vôd do verejnej kanalizácie je zakázané. Takisto je neprípustné
vypúšťanie žúmp do záhrad. Aj keď záhrada
je Vaša, podzemné vody patria nám všetkým
a každá domácnosť má právo, aby vo svojej
domácnosti využívala kvalitnú a zdravú vodu,
nie znečistenú splaškami, čo sa môže prejaviť
na našom zdraví.

Ako postupovať pri napojení sa
na verejnú kanalizáciu?

Spoločnosť TAVOS, a.s. prevzala do správy
kanalizačnú vetvu na Cíferskej a Trnavskej
ulici, čo obyvateľom na uvedených uliciach
dáva možnosť pripájať sa na verejnú kanalizáciu. Ako postupovať pri napojení domácnosti
na verejnú kanalizáciu boli občania informovaní oznámeniami, ktoré boli zaslané na adresy nehnuteľností na uvedených uliciach.
Ešte v roku 2016 niektorí obyvatelia obdržali zásielku s výzvou k pripojeniu sa na verejnú
kanalizáciu. Ako vlastník nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v obci, kde je vybudovaná kanalizácia je povinnosť pripojiť sa na kanali-

Podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. kanalizačná prípojka sa považuje za drobnú
stavbu, z čoho vyplýva, že podlieha ohlasovacej povinnosti na príslušnom úrade (Stavebný
úrad Voderady) a je potrebné ohlásenie drobnej stavby oznámiť na predpísanom tlačive.
Stavebník môže uskutočniť stavby len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky
(§ 57ods. 2). Vyjadrenie obecného úradu tvorí
aj prílohu Vašej žiadosti k uzatvoreniu zmluvy so spoločnosťou TAVOS. Tlačivo na ohlásenie drobnej stavby si môžete vyzdvihnúť
priamo na obecnom úrade, alebo je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke Voderady
(www.voderady.sk → obecný úrad → tlačivá
na stiahnutie → Obecný úrad Voderady, stavebné → ohlásenie drobnej stavby). K uvedenému oznámeniu je potrebné priložiť prílohy,
tak ako je uvedené v oznámení + v pokladni
zaplatiť správny poplatok 10 €.
Ing. Adriana Števlíková, OÚ

Povinná evidencia psov
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 prišli nahlásiť
svojich psov na Obecný úrad.
Elena Mrvová, OÚ

Vážení čitatelia,
pripadla mi milá povinnosť prihovoriť sa
Vám v tohtoročnom
predvianočnom Voderadčanovi.
Počasie tomu síce
ešte v čase písania
týchto slov nenasvedčuje, ale hodiny a dni bežia a koniec roka so všetkým príjemným ale
možno aj ťažším sa blíži. Príjemné budú
dúfam Vaše sviatočné dni v kruhu rodiny alebo blízkych a ťažšie možno bude
bilancovanie uplynulého roka s vyhodnotením úspechov aj neúspechov ktoré priniesol. Každopádne aj neúspech
v zdolaní predsavzatia alebo prekážka
nás môže posunúť ďalej a byť dobrou
motiváciou na nový štart.
V roku 2017 sa toho ako každý rok udialo veľa, ale chcela by som sa pozastaviť
možno nad jedným, čo nás spojilo. Naša
krásna obec Voderady sa tvárou v tvár
ocitla v situácii s problémom komunity.
Už sa toho napísalo a nahovorilo o otázke internátu veľa a nechcem v tom pokračovať.
Verím, že vzájomnou komunikáciou
s vlastníkom nehnuteľnosti a jeho nájomcami ako aj usmernením ich aktivít
nájdeme cestu ako riadiť toto zariadenie
tak, aby nebolo na ťarchu VÚC ani obce
a zároveň aby neobťažovalo svojou prevádzkou ani nás starousadlíkov.
Rada by som v mene vedenia obce občanov uistila, že sa vynasnažíme nájsť
kompromis, aby sme tu spolu vedeli nažívať v pokoji a mieri.
Tak, ako túto otázku, budeme naďalej
riešiť aj ostatné problémy každodenného života občanov. Ale pre spoločný
dobrý výsledok je nevyhnutná aj spoločná snaha nás všetkých.
Jednoducho buďme viac ohľaduplní k
sebe a svojmu okoliu, aby to bolo na
prospech lepších medziľudských vzťahov, na prospech ďalšieho rozvoja obce
a spoločenskej atmosféry, a to nielen
v predvianočnom čase.
Želám Vám všetkým pokojné vianočné sviatky a veľa pozitívneho bilancovania.
Do Nového roka 2018 nové výzvy, ktorých dosiahnutie Vás posunie k spokojnosti a šťastiu.
Mgr. Veronika Živická
poslankyňa OZ
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EVIDENCIA
OBYVATEĽOV
Počet obyvateľov k 30.11.2017: 1540
z toho: občania s TP 1475
cudzinci s TP: 65
obyvatelia do 18 rokov: 314
obyvatelia od 18 – 60 rokov: 848
obyvatelia nad 60 rokov: 313
Jubilanti v roku 2017:
60 – roční 19; 65 – roční 12;
70 – roční 6; 75 – roční 8;
80 – roční 6; 85 – roční 1;
90 – roční 1; 95 – a viac roční 3;
Prisťahovaní obyvatelia v r. 2017: 33;
Odsťahovaní obyvatelia v r. 2017: 21;
Priemerný vek obyvateľov
bez cudzincov je: 39,29 roka
MATRIKA (k 30.11.2017):
Sobáše: 11;
Úmrtie: 15;
Narodené deti: 15;
Kmetyová Barbora, Danáš Daniel,
Valentín Timotej, Pecarík Kristián,
Matúšová Lucia, Hačeková Natália,
Chlepková Nikoleta, Babóš Ján,
Živický Hugo, Benkovská Gréta,
Šajbidorová Barbora,
Čavara Filip, Pethöová Lucia,
Franko Michal, Vavrinčíková Viktória;
Vypracovala: Emília Hannikerová
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Daňové priznanie
k dani z nehnuteľnosti
Upozorňujeme občanov, právnické osoby
a podnikateľské subjekty, že ak v priebehu
roku 2017 nadobudli nehnuteľnosť kúpou a
darovaním a k 1.1.2018 majú nehnuteľnosť
zapísanú v katastri nehnuteľností, sú povinní
do 31.1.2018 podať daňové priznanie k dani
z nehnuteľností na Obecnom úrade vo Voderadoch („ďalej len správca dane“). Daňovník predloží Rozhodnutie katastra o povolení vkladu, príp. kúpno-predajnú alebo darovaciu zmluvu.
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením je
daňovník povinný podať daňové priznanie
do 30 dní od právoplatnosti dedičského rozhodnutia. Daňovník zároveň predloží právoplatné Rozhodnutie o dedičstve.
Ak daňovník nadobudne nehnuteľnosť
v priebehu zdaňovacieho obdobia vydražením, daňové priznanie si podá do 30 dní odo
dňa vzniku daňovej povinnosti, t.j. od prvého
dňa mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom
sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po dni schválenia príklepu súdom. Daňovník
predloží osvedčenie o priebehu dražby.
Povinnosť podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti majú fyzické alebo
právnické osoby, ktorým zanikla daňová povinnosť v priebehu roku 2017 (napr. predajom, darovaním). Daňovník je povinný podať priznanie na zánik daňovej povinnosti do

31.1.2018 u správcu dane.
Čiastkové priznanie podáva aj ten, kto v roku
2017 menil účel využitia stavby napr. nebytový priestor na byt a naopak a to aj vtedy, ak
neprišlo k zmene vlastníka. Daňovník predloží povolenie zmeny v užívaní stavby.
Ak Vám bolo vydané v priebehu roka 2017
stavebné povolenie, zmena nastala v druhu pozemku a daňové priznanie si podáte do
31.1.2018 spolu s kópiou právoplatného stavebného povolenia.
Pokiaľ ste v roku 2017 skolaudovali stavbu a
je vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie, predložíte ho správcovi dane spolu s daňovým priznaním do 31.1.2018.
Pri majetkovom vysporiadaní manželov po
rozvode daňovník predloží Rozhodnutie katastra o povolení vkladu a priznanie si podajú
obaja daňovníci každý za seba.
Pri odstránení stavby daňovník predloží právoplatné búracie povolenie, daňová povinnosť zaniká na základe výmazu stavby z listu vlastníctva.
Tlačivá - Priznanie k dani z nehnuteľnosti
bude možné si vyzdvihnúť na Obecnom úrade vo Voderadoch, oddelenie daní a poplatkov počas úradných hodín alebo ho nájdete
na našej stránke www.voderady.sk – OcÚ –
Ako vybaviť – Dane a odpady – Daňové priznanie.
Elena Mrvová, OÚ

Nálepky na smetných nádobách

Informácie pre občanov potrebné k vzniku
a zániku poplatku za komunálny odpad
V mesiaci september prebehla fyzická kontrola
počtu smetných nádob v našej obci, ktorú vykonávali pracovníci obecného úradu spolu so zamestnancami spoločnosti FCC Trnava (bývalá ASA). Touto kontrolou sa zistilo, že niektoré domácnosti majú vyšší počet smetných nádob ako by mali mať podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“)
a taktiež sa zistilo, že obyvatelia obce komunálny odpad (ďalej len „KO“) triedia len v malých
množstvách. V čase písania tohto príspevku pripomienkujú poslanci našej obce návrh na zmenu VZN v oblasti daní a poplatkov, ktoré bude
následne schválené na decembrovom obecnom
zastupiteľstve a platné od 1.1.2018. V oblasti odpadov je taktiež navrhnutá zmena ročného poplatku za KO, obmedzenia počtu nádob
na domácnostia a v spôsobe výpočtu poplatku u právnických osôb. V našej obci zavádzame novinku – označenie smetných nádob nálepkami. Len tie smetné nádoby budú vyvezené zberovou spoločnosťou, ktoré budú touto ná-

lepkou označené. Nálepky budú do domácností a firiem pridelené podľa vopred oznámených
podmienok cestou miestneho rozhlasu a internetovej stránky obce.
Ďalej uvádzam informácie pre občanov potrebné k vzniku a zániku poplatku za KO
platné od 1.1.2018:
Poplatok za KO je vyrubený občanom, ktorí
majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorí nehnuteľnosť užívajú. V prípade, že sa
poplatník, ktorý má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, viac ako 90 dní nezdržiava na území
obce, môže požiadať obec o odpustenie, resp.
zníženie poplatku na základe žiadosti. Žiadosť
môže napísať sám alebo podať na tlačive určenom správcom dane (Obecným úradom). Doklady, ktoré slúžia k overeniu uvedených skutočností a ktoré treba k žiadosti doložiť môžu
byť napr.:
•
potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia
•
potvrdenie od zamestnávateľa (agentúry)
o vykonaní práce v zahraničí
•
doklad o prechodnom pobyte a potvrdenie
o zaplatení poplatku v mieste prechodné-

ho pobytu
potvrdenie správcu bytov o platení poplatku v rámci platieb za byt v inej obci /meste
•
potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb a dobe jeho trvania
•
povolenie k pobytu v zahraničí a pod.
Uvedené doklady musia byť vystavené v slovenskom alebo českom jazyku, v opačnom prípade je potrebný ich preklad.
V prípade, že si občan o zníženie, resp. odpustenie poplatku nezažiada alebo nepriloží adekvátne potvrdenia, poplatok mu nebude znížený
ani odpustený. V prípade narodenia dieťaťa poplatková povinnosť vzniká od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci narodenia dieťaťa. V prípade úmrtia, resp. zrušenia trvalého alebo prechodného pobytu obec vráti preplatok, ak budú doložené potrebné doklady (úmrtný list, potvrdenie o zrušení TP/PP) a ak poplatník nie je dlžníkom obce. Vznik, zánik a zmena poplatkovej povinnosti z akéhokoľvek dôvodu musia byť nahlásené u správcu dane do
30 dní odkedy táto skutočnosť nastala.
Elena Mrvová, OÚ
•
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Skúsme to bez odpadu alebo
ako žiť bez plytvania
O odpadoch sa toho už veľa popísalo. V legislatívnych predpisoch boli prijaté opatrenia, ktoré majú zabezpečiť zníženie produkcie odpadov, podporiť triedenie odpadov a
ich následnú recykláciu. Recyklácia je nepochybne lepším riešením ako skládkovanie. No aj tá má svoje limity. Často predstavuje energeticky náročný proces s významným vplyvom na životné prostredie. Materiálov, ktoré sa dajú skutočne recyklovať je
pomerne málo. Medzi ne patrí papier a sklo.
Najväčším problémom však zostávajú plasty,
ktoré je možné recyklovať, častokrát však iba
jediný raz. Recyklát plastu sa musí miešať s
inými materiálmi, a preto ho nie je možné
opäť recyklovať. V konečnom dôsledku teda
aj tak končí na skládke. To znamená, že ani
recyklácia do budúcna nie je účinným riešením, ktoré nám problém so stále zvyšujúcim
sa objemom odpadu definitívne vyrieši.
Ako teda ďalej?
Nie nadarmo sa hovorí, že najlepší odpad je
ten, ktorý nikdy nevznikol. Čo môže každý z
nás urobiť, aby sme svojou „troškou“ prispeli k redukcii odpadu? Čo teda zmeniť vo svojom bežnom živote? Prinášam vám niekoľko
tipov, kde a ako začať.
Plastové fľaše – Slovensko disponuje kvalitnou pitnou vodou. Prečo teda pijeme vodu
balenú v plastových fľašiach? Množstvo
energie potrebnej na výrobu fľaše, zdravotné riziká spojené s plastom v kontakte s potravinami, otázna kvalita balenej vody a fakt,
že plast je jedným z najväčších environmentálnych problémov sú len niektoré negatíva.
Pime teda radšej vodu z vodovodu! Je to lacnejšie, zdravšie a navyše ekologickejšie.
Igelitky – priemerný Slovák ročne minie
okolo 470 igelitiek. Priemerný Dán len 4.
V čom je problém? Tento zdanlivo neriešiteľný problém má veľmi jednoduché riešenie. Nosme si do obchodu so sebou svoju vlastnú nákupnú tašku alebo košík. Mnohé obchodné reťazce už spoplatnili igelitky a
tým vyjadrili svoj proaktívny prístup k riešeniu tohto problému. Nechceme predsa, aby
sa igelitky doslova povaľovali všade vôkol
nás.
Plastové obalové materiály – Len si to
všimnime! Obyčajný nákup a koľko odpadov z obalov si prinesieme domov? Prakticky všetko čo nakúpime je zabalené v primárnom, sekundárnom a niekedy ešte aj v skupinovom obale. Asi nebude jednoduché tento stav zmeniť. Ale isté riešenie existuje. Ak
sa chceme správať zodpovedne, všímajme si

aký obal bol použitý. Uprednostňujme minimálny alebo žiadny obal. Ak sa obalu nedá
vyhnúť, tak uprednostňujme sklenený či papierový obal pred plastovým a plastový recyklovateľný obal pred obalom z kombinovaných materiálov. Na Slovensku už máme
našťastie obchody, kde sa predávajú tovary bez obalov. Ide najmä o predaj strukovín,
orieškov, semiačok či sušeného ovocia. Iste
ste sa s niečím podobným už stretli.
Kozmetika a drogéria – ide o naozaj rozsiahlu skupinu výrobkov každodennej spotreby. Zrátali ste si niekedy, s koľkými druhmi týchto výrobkov prichádzame denne do
styku a koľko odpadu z nich pochádza? Veď
si len predstavte to množstvo túb, téglikov,
fľašiek, nádob atď.Denne používame telovú
kozmetiku, mydlá, zubnú pastu, krémy, sprchovacie gély, vlasové šampóny a kondicionéry, pracie a čistiace prostriedky, aviváže
atď. Na prvý pohľad sa môže zdať, že nevedie cesta von z tohto bludného kruhu, pretože všetci chceme mať čistú a voňavú domácnosť. Jedným z možných riešení je nákup prírodnej kozmetiky balenej v papierovom alebo kompostovateľnom či biodegradovateľnom obale, či nákup ekologických produktov, ktoré sú bezpečnejšie z pohľadu spotrebiteľa aj z pohľadu životného prostredia. Jednoduchým krokom vedúcim k redukcii odpadov je nákup čapovanej drogérie, či pracích
a čistiacich prostriedkov, ktoré sú dostupné
aj v našom okolí. Takýmto spôsobom môžeme nakúpiť pracie gély, aviváže, prostriedky
na umývanie riadu, kúpeľne či WC, podláh,
okien či dokonca gélu do umývačiek riadu.
Ide o tzv. univerzálne čistiace prostriedky určené pre rôzne povrchy.
Papierové vreckovky a kuchynské papierové utierky – kedysi sme dokázali existovať aj bez nich. Pýtate sa ako? Nie je to tak
dávno, keď sme všetci používali textilnú „nekonečnú“ verziu týchto výrobkov. Je naozaj
nevyhnutné používať iba papierové verzie?
Nevyžiadaná pošta – naša poštová schránka je takmer každý deň plná rôznych letákov, katalógov, periodík, novín či oznámení.
Mnohých z nás tento výdobytok „modernej“
doby obťažuje a tak tieto tlačoviny končia
v smetnom koši, v tom lepšom prípade v zberovom papieri. Spoločnosti zmýšľajúce ekologicky postupne prechádzajú na elektronické verzie tlačovín. Je to lacnejšia a ekologickejšia forma, pretože sa neprodukuje odpad
a na výrobu takejto verzie tlačovín nie je potrebná tlač a následná distribúcia. Ak vám je

sympatickejší takýto prístup a obťažuje vás
vyberanie poštovej schránky plnej tlačovín,
nalepte si na schránku oznam, že si neprajete
žiaden reklamný materiál. Táto vôľa je chránená aj zákonom a jej nerešpektovanie je postihnuteľné pokutou.
Oblečenie – žijeme v dobe, kedy cena za
bežné oblečenie je taká nízka, že sa pomaly
považuje za „jednorázový“ výrobok. Textilný priemysel však patrí medzi významných
znečisťovateľov životného prostredia, hneď
po chemickom priemysle. Prevažná väčšina
textilných výrobkov pochádza z krajín ako
Čína, Bangladéš, Taiwan či Pakistan, kde je
lacná pracovná sila a pri výrobe týchto produktov riskujú ľudia svoje zdravie, bezpečnosť a významným spôsobom ohrozujú aj
kvalitu životného prostredia. Pri výrobe sú
často používané nebezpečné chemické látky
či pigmenty, s ktorými ľudia prichádzajú do
priameho kontaktu. Asi by sme s nimi nemenili? Vzhľadom na uvedené, by nás ako zodpovedných spotrebiteľov malo zaujímať, aké
oblečenie nakupujeme. Aj tu platí, že menej
je niekedy viac. Nemusí náš šatník praskať
vo švíkoch, možno stačí mať menej kvalitnejších a nadčasových kúskov. Vyberajme
preto zodpovedne, uprednostnime kvalitu
pred kvantitou, všímajme si krajinu pôvodu,
spôsob výroby a logá umiestnené na štítkoch
k výrobku. Ďalšou z možností je nakupovanie v second-handoch, bazároch či online obchodoch, kde taktiež možno uplatniť ekologický prístup.
Toto bolo len niekoľko tipov ako zakomponovať do nášho každodenného života opatrenia, ktoré pri správnom uplatňovaní môžu
viesť k zníženiu produkcie odpadu. Výsledkom nášho snaženia budú poloprázdne smetné nádoby a dobrý príklad pre ostatných a
hlavne pre naše deti. Veď stačí tak málo, nepodľahnúť konzumnému spôsobu života, tlaku obchodníkov, odmietnuť čo nepotrebujeme, redukovať čo potrebujeme a veci znovu
používať a opravovať, čím predĺžime ich životnosť.
Ing. Anita Gajarská
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Správca Božích tajomstiev...
V každej farnosti žije človek, ktorý nemá
svoju vlastnú rodinu a predsa patrí do rodiny celého farského spoločenstva. Dáva požehnanie novonarodenému dieťaťu, manželom na ich ceste lásky aj človeku pri odchode do večnosti. Kto je tým človekom? Je to
kňaz, ktorý nám prostredníctvom sviatostí vyprosuje milosti pre dobrý život v spoločenstve s Bohom. V našej farnosti Voderady
už 8 rokov pôsobí duchovný otec Mons. Ján
Bučík. Narodil sa v roku 1961 v Krupine. Po
vysvätení za kňaza bol kaplánom v Jacovciach, neskôr v Modrom kostolíku v Bratislave. Najdlhšie - 13 rokov pôsobil v Seredi
a od roku 2009 pôsobí u nás vo Voderadoch.
Dňa 10.01. 2009 bol Pápežom Benediktom
XVI. menovaný za kaplána jeho Svätosti
s právom používať titul Monsignor.

Mons. Ján Bučík je nielen kňazom, ale aj
dobrosrdečným človekom, ktorý pomáha
tým, čo pomoc najviac potrebujú. Trnavská
arcidiecézna charita v Trnave, v ktorej pôsobí aj náš pán farár na sociálnej sieti uverejnila:
„KŇAZ A PRIATEĽ V JEDNOM
Ján Bučík je duchovný správca našej charity. Keď potrebuje ktokoľvek z nás alebo
klientov duchovný rozhovor, je tu pre neho.
Povzbudzuje nás pri našej práci a v kostole
svätej Heleny slúži charitné sväté omše. Veľmi dobre ho poznajú aj naši klienti z Domova pokojnej staroby v Cíferi, s ktorými vedie rozhovory o ich živote aj o tom, čo prináša bežný deň. Za jeho prácu hovorí ľudskosť
a priateľský prístup, aj preto sme radi, že je
jedným z nás.“
Aj my sme radi, že máme v našej farnosti
kňaza Mons. Jána Bučíka. Významný deň
pre nášho duchovného otca bol 31. október

2017. V tento deň si
pripomenul 25. výročie od vysvätenia za
kňaza. Počas slávenia svojej sv. omše
nejednému
veriacemu vypadla slza
pri počúvaní kázne,
na ktorej rozprával
svoj životný príbeh,
ako sa stal kňazom.
Slávnostnú atmosféru počas sv. omše
spríjemnil aj spevácky zbor Prameň. Na
záver sv. omše sa starosta obce spolu s veriacimi poďakovali nášmu duchovnému otcovi za kňazskú službu
modlitbou za kňaza vo farnosti.
Pane Ježišu,
ďakujeme Ti, že máme medzi sebou kňaza,
Tvojho služobníka a správcu Božích tajomstiev.
Prosíme Ťa,
daj mu vernosť a vytrvalosť v tejto svätej službe
a nám daj živú vieru, aby sme v ňom videli
Tvojho posla
a správcu Božích tajomstiev.
Urobil si ho naším vodcom a duchovným otcom,
daj mu ducha múdrosti a rady,
daj mu úprimnosť otcovskej lásky
a nám dar úcty a oddanosti,
aby sme s vierou počúvali jeho slová
a s radosťou sa zhromažďovali okolo tvojho
oltára,
na ktorom on koná sväté tajomstvá.
Daj nám i jemu trpezlivosť a vzájomné
porozumenie.
Daj mu zdravie a silu pre jeho zodpovednú
službu.
Naplň ho duchom horlivosti a svätosti,
aby bol našim dobrým pastierom
a aby nás priviedol do neba.
Amen.
V každodenných povinnostiach si málo uvedomujeme, akú dôležitú úlohu v našom živote má pre nás kňaz.„Kňaz je dar, ktorý
dáva Boh tým, ktorých si vyvolil...“
Ďakujeme nášmu duchovnému otcovi za
Kristovu lásku, ktorú nám odovzdáva a do
ďalších rokov jeho kňazskej služby mu vyprosujeme veľa pevného zdravia, Božieho
požehnania a Božích milostí.
Rozhovor s Mons. Jánom Bučíkom...
1. Kedy ste pocítili, že Vaším poslaním je
stať sa kňazom?
Bolo to ešte na základnej škole, keď som
chodil miništrovať a doma som sa detským
spôsobom “hrával” na kňaza a slúžil som si
sám pre seba omšu. Veľmi ma v tom podpo-

roval p. farár Hutár, ktorý bol u nás farárom
a vďačím mu za cestu, ktorú mi ukázal. Potom neskoršie aj na strednej škole aj v zamestnaní, nakoľko som 10 rokov pracoval v
profesii frézar v ZŤS- Krupina. Aj keď bolo
dosť problémov, aby som mohol študovať na
Teologickej fakulte, predsa za pomoci Božej
a dobrých ľudí, mohol som sa stať kňazom.
2. Aké boli začiatky Vášho kňazského pôsobenia?
Prvé kaplánske miesto boli Jacovce v roku
1992, kde som bol dva roky. Potom Bratislava- Modrý kostol, tiež dva roky. Farárske
pôsobisko bola Sereď, kde som bol 13 rokov
a spravoval som aj farnosť Dolná Streda, nakoľko tam nebol kňaz. Od roku 2009 som vo
Voderadoch.
3. V živote cirkvi má kňaz veľmi dôležitú úlohu. Ako vnímate poslanie kňaza Vy?
Čo je podľa Vás najťažšie na povolaní
kňaza? Čo Vám vo Vašej úlohe kňaza prináša najväčšiu radosť?
Každé povolanie je krásne, ak je vykonávané s láskou. Kňazské povolanie je aj poslaním ohlasovať ľuďom Kristovo evanjelium a privádzať ľudí k spáse. Dnešná doba
veľmi nerada počúva o spáse, odriekaní sa,
obeti a pod. Sv. Pavol veľmi krásne hovorí v jednom svojom liste” Káž Božie slovo
vhod alebo nevhod”. Kňaz ohlasuje Krista,
nie seba. Možno v tom je to také ťažšie. Ale
krásne je na tom to, keď človek hľadá Krista,
pretože svet mu nemôže dať na všetko odpoveď a kňaz je ten, ktorý ho môže cez sviatosti a modlitbu priviesť k Bohu. A to je pre
mňa najväčšia radosť, ak môžem byť nástrojom v Božom pláne spásy.
4. Vo farnosti Voderady pôsobíte 8 rokov.
Ako sa tu cítite?
Nikdy som si nevyberal miesto, kde by som
chcel pôsobiť. Najlepšie je, keď to necháme
na Pána Boha :) Som rád, že som teraz vo
Voderadoch. Boh ma sem cez Cirkev poslal.
Je tu veľa dobrých ľudí a ochotných spolupracovať s kňazom. Jednou vetou povedané:
„Je mi tu medzi vami fajn“. :-)
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5. Kedy ste začali spolupracovať s trnavskou arcidiecéznou charitou, v ktorej ste
duchovným otcom?
Dňa 12.1.2017 ma otec arcibiskup Mons. Ján
Orosch vymenoval za duchovného správcu,
ktorého zastupujem v tejto oblasti. Naša farnosť sa veľmi aktívne podieľa na mesačnej
potravinovej zbierke. Patríme medzi farnosti
s najväčšou účasťou. Pomoc je aj v iných oblastiach, ktoré charita potrebuje. Touto cestou
chcem vysloviť všetkým poďakovanie a Pán
Boh zaplať za každú pomoc a vnímavé srdce
pre potreby iných.
6. Ste kňazom pre 3 obce: Voderady, Slovenská Nová Ves a Pavlice, zároveň vyučujete náboženstvo a duchovne pomáhate
chorým a starým občanom, slúžite charitné sv. omše v kostole sv. Heleny. Akým spôsobom viete oddychovať a načerpať nové
sily?
Každý človek potrebuje oddych. Len vtedy môžeme dávať, keď to aj samy máme. Aj
kňaz sa potrebuje duchovne dobiť, aby mo-

hol pôsobiť. Pre mňa dobrým oddychom sú
aj duchovné cvičenia. Rád v lete bicyklujem
a trávim čas prechádzkami v prírode. Teším
sa na leto, kedy 10 dní prežívam na horách
v tichu a peknej prírode. Je to pre mňa veľmi dobrý relax.
7. Dnešné rodiny žijú často pod obrovským
tlakom, čo neraz skončí rozvodom manželov.Ako by ste povzbudili najmä mladé rodiny k udržaniu manželského zväzku a správneho pohľadu na výchovu svojich detí?
Každá doba má svoje špecifiká. Má ich aj tá
dnešná. Cítime dnes, že sme veľmi uponáhľaní, všetko chceme v jednom okamihu dosiahnuť. Máme málo času jeden pre druhého. Aj
v rodinách je toho času málo pre manželov a
deti. Veľa nervozity a stresov vplýva na rodinu. Potrebné je zastaviť sa. Povedať si manželia navzájom ”Mám ťa rád”. Možno to vedia, ale treba to aj povedať. To isté aj deťom,
ale aj deti rodičom. Niekedy je potrebné len
si sadnúť a pozhovárať sa. Veľa vecí sa tým

vyrieši. Zabudlo sa v niektorých našich rodinách na Boha. On by tam mal byť stredom života rodiny. Je povzbudivé pre mňa, keď vidím celú rodinu v kostole na slávení sv. omše.
Rozprávajme sa s Bohom aj medzi sebou navzájom. To je základ dobrej rodiny. Nestačí
len (v tom lepšom prípade) dieťa poslať do
kostola. Lepšie je podať ruku a ísť spolu.
8. Blížia sa vianočné sviatky pokoja, lásky
a radosti. Čo by ste odkázali svojim farníkom?
Niekde som čítal, že srdcom Vianoc, sú Vianoce v srdci. Kde je tvoje srdce? Čo sa v ňom
nachádza? To sú otázky, na ktoré si každý
musí dať odpoveď sám. Prajem Vám, aby
ste mali Vianoce v srdci. Aby sa Boh narodil
opäť v ľudskom srdci každého jedného z nás.
Sv. Tereza z Kalkaty povedala peknú myšlienku: “ Vždy, keď necháte Boha, aby miloval iných cez Vás, sú Vianoce”. Prajem Vám
i sebe, aby sme mali Vianoce v celom roku,
cez lásku, porozumenie, odpustenie a pokoj.
Rozhovor pripravila: Gabriela Pittová

...ako bolo na farskom výlete...
V našej farnosti je už tradíciou každoročný
výlet pre deti, mladých a všetkých, ktorých
láka výlet do prírody...
Dňa 9. septembra, v slnečnú sobotu sme sa
zúčastnili farského výletu, tentoraz s výstupom na Zobor. Autobus nás vysadil pri liečebnom ústave a odtiaľ naše kroky smerovali nenáročnou trasou na „pyramídu“. Keď
sme vyšli hore, fúkal silnejší vietor. Výhľad na mesto Nitra, Malé Karpaty a Považský Inovec bol nádherný. Po chvíľke oddychu sme pokračovali lesnou cestičkou, ktorá
nás priviedla na lúku, kde sme opekali. Ďalej naša turistika pokračovala smerom k Dražovskému kostolíku, ktorý patrí medzi naj-

staršie románske kostoly na Slovensku. Aj
tu sme si vychutnali krásny výhľad na okolité polia a malé dedinky črtajúce sa v diaľke. Počasie nám prialo, tak sa celý výlet vydaril. Koniec výletu sme zavŕšili modlitbou
a občerstvením sa na zmrzline, na ktorú nás
pozval pán farár. V mene všetkých zúčastnených mi dovoľte poďakovať sa nášmu duchovnému otcovi a rodine Haršányovej za
zorganizovanie príjemne stráveného dňa...
Viac zo života farnosti nájdete aj na webovej
stránke farského úradu:
www.voderadyfara.wbl.sk
Gabriela Pittová

Vzácny vianočný dar
Mnohí z nás vzdychajú nad konvenčnou nutnosťou darovania, ktorá sa aj v našich krajoch spojila s Vianocami. Nevieme si ich už
predstaviť, bez každoročného rituálu trpezlivého a precízneho balenia a potom nedočkavého očakávania „čo nám priniesol Ježiško“.
Sami si však uvedomujeme, že radosť nemusí byť úmerná počtu balíkov, či veľkosti
daru. A predsa patria Vianoce a darovanie nerozlučne spolu. Samotným a najväčším darom je Syn Boží. Je neodvolateľným darom
Boha pre tento svet. Vianociam porozumieť
a správne ich sláviť znamená tento dar prijať, znamená to dať Bohu priestor vo vlastnom živote a tiež obdarovať iných. Sv. Pavol
vyriekol nádhernú vetu“ Blaženejšie je radšej dávať, ako prijímať“ (porov, Sk 20,35).
Na prvé počutie v nás, azda vzbudzuje nevôľu, pretože mentalita ľudí je vo všeobec-

nosti orientovaná opačne, oveľa lepšie je dostávať, ako dávať. Nedivme sa - je to v zhode so sebectvom, ktoré stavia vlastnú osobu
do stredobodu a ostatných do nášho okruhu a
do našej služby. Ježiš ide inou cestou, podľa
mnohých paradoxnou. Ak chceš radosť pravú, trvalú a hlbokú, nie povrchnú a chvíľkovú, usiluj sa dávať, buď pripravený slúžiť nezištne, dobrovoľne, rozdávaj sa... Aké smutné, fádne, plytké by bolo ľudstvo, obmedzené na obchodné vzťahy- ja dám tebe, ty dáš
mne - bez úsmevu, veľkodušnosti, radostnej
služby. Toľko dobra je na svete, no nikdy ho
nie je dosť na to, aby odpovedalo na všetky
očakávania a všetky nádeje ľudí, najmä tých,
čo žijú v núdzi, čo trpia, čo vystierajú ruku,
aby istejšie vykročili na cestu každodenného života. To, čo my môžeme dať druhýmnáš čas, naše schopnosti - to je pravdaže, len

drobnosť v porovnaní s potrebami ľudstva. Je
to ako sa vraví - kvapka v mori, no nezabúdajme, že je to kvapka, ktorá dáva zmysel a
cenu nášmu žitiu, dáva nám pocit užitočnosti,
zaplaví nás vnútorným pocitom, ktorý prináša pokoj, radosť a pravé šťastie. Pripomeňme
si to aj v týchto vianočných dňoch, viac ako
romantických, kedy sa nám dostalo Daru najväčšieho – JEŽIŠA. Keď budeme rozbaľovať darčeky, nezabudnime prijať aj tento Dar
neba. Vianočné sviatky bez osobného prijatia
Ježiša do svojho života, je ako auto bez kolies. Môže byť krásne, ale nefunkčné. Prežime Vianoce s darom Boha, ktorý k nám prichádza v podobe malého dieťaťa Ježiša. On
nechce menej ako naše srdce. OTVORME
HO PRE BOHA. Požehnané Vianoce, Vám
všetkým v modlitbe vyprosuje.
Mons. Ján Bučík - farár
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Viac života, menej bolesti
Pomáhame spolu, aby život nevyliečiteľne
chorých a smútiacich detí bol radostnejší.

Plamienok je nezisková organizácia, ktorá
je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie
pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 Plamienok bezplatne poskytuje nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Deti navštevujú
doma v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy.
Nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom Plamienok plní prianie byť a žiť doma.
24 hodinová dostupnosť ich pomoci prináša
rodine pocit bezpečia a možnosť spolu hľadať a zdieľať momenty radosti. Prispievajú k
zlepšeniu kvality života nevyliečiteľne chorých, zomierajúcich a smútiacich detí a ich
rodín. Plamienok zlepšuje spoločenskú informovanosť a citlivosť k témam ako je život a smrť, láska a smútok, pomoc a sloboda
na konci života. Od roku 2011 V Centre pomoci v Bratislave Plamienok bezplatne poskytuje psychologickú, terapeutickú a poradenskú pomoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Do
centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z
celého Slovenska. Plamienok pomáha deťom a rodinám prostredníctvom hier a tvorivých aktivít prekonať psychické ťažkosti,
ktoré často sprevádzajú stratu blízkeho. Tak-

tiež bezplatne ponúka deťom a rodinám terapeutické skupinové stretnutia pre deti a adolescentov, víkendové stretnutia pre rodiny,
ktoré stratili blízkeho a terapeutický letný tábor pre deti a adolescentov po strate blízkeho. Tábor ponúka deťom možnosť spoznať
rovesníkov s podobným osudom, zažiť spolu
hodnotné chvíle a zábavu. Pocit, že „v tom“
nie sú samy a vzájomná blízkosť a podpora
detí im pomáha pri vyrovnávaní sa so stratou blízkeho.
Jedným z najhlbších tajomstiev života je
poznanie, že zmysel má iba to, čo robíme
pre iných.
Ako mnohí iste viete, na Obecnom dni sa nachádzal stánok, kde ste si mohli zakúpiť rôzne drevené magnetky, tabuľky, pohľadnice a
rôzne iné výrobky. Hlavná myšlienka bola
pomôcť a zorganizovať finančnú zbierku pre
Plamienok. Touto cestou by som sa chcela
veľmi pekne poďakovať Obecnému úradu za
ústretovosť a spoluprácu a zároveň ďakujem
všetkým ľuďom, ktorí si zakúpili akékoľvek
výrobky a prispeli Plamienku. Veľká vďaka patrí aj futbalovému klubu, ktorý venoval časť peňazí z predaja cigánskej pečienky Plamienku, n.o.. Ďakujem aj mojej kamarátke Barbore, ktorá mi pomohla pri výrobe
drevených výrobkov. Spoločne sa nám podarilo počas Obecného dňa pomôcť nevyliečiteľne chorým deťom sumou 409,40 €. Teší
ma, že prostredníctvom tejto finančnej zbierky sa mnohí dozvedeli o detskom hospici
Plamienok a o jeho činnosti.
Plamienok je organizácia, ktorej sa snažím pomáhať či už ako dobrovoľníčka alebo inou formou. Minulý rok pred Vianocami som vyrábala vianočné gule a výťažok z
predaja som odovzdala Plamienku. Ako dob-

rovoľníčka sa každoročne zúčastňujem charitatívneho behu Ultralanovka pre Plamienok. Je to prvý charitatívny 24 hodinový ultratrail beh na Slovensku. Beh, na ktorom sa
koná finančná zbierka pre neziskovú organizáciu Plamienok. Bežci štartujú pred polnocou na bratislavskej Kolibe na 3 kilometrový lesný okruh s náročným stúpaním priamo popod lanovku. Pridať sa môžu teda aj tí,

ktorým čas alebo kondícia nedovolí zúčastniť sa behu na celých 24 hodín a to zapožičaním čipu za dobrovoľný príspevok. V roku
2018 sa bude konať už tretí ročník charitatívneho behu UltraLanovka pre detský hospic Plamienok. Presne o polnoci z 13. na
14. apríla vyrazia ultrabežci na 24 hodinový
charitatívny beh. Príďte v deň štartu, alebo
14.apríla 2018 v deň behu, pod lanovú dráhu na Kamzíku, kde si môžete prísť skúsiť
trať ultrabežcov. Podporiť všetkých zúčastnených tiež môžete ako dobrovoľníci. Staňte sa dobrovoľníkom. Zažijete veľa krásnych momentov, spoznáte množstvo skvelých ľudí, pretože dobrovoľníctvo ľudí spája. Nie je nič krajšie ako pomáhať, pretože to
čo robíme pre deti, nie je nikdy premárnené.
Dominika Faktorová
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Z činnosti ZO JDS vo Voderadoch
Bohatá činnosť voderadských seniorov napredovala v zmysle schváleného „Plánu práce a aktivít na rok 2017“ aj v druhom polroku. Významnou aktivitou dôchodcov bola
účasť 17-tich našich členov na „Okresných
športových hrách seniorov“, ktoré sa konali dňa 26.7.2017 v Špačinciach. Celková
účasť na športových hrách OkrO JDS bola
420 športovcov trnavského okresu. Úspešné zápolenie našich seniorských športovcov
bolo korunované piatimi medailami, z ktorých tri (1 zlatú v hode váľkom, 2 bronzové v hode granátom a kriketovou loptičkou)
získala naša najúspešnejšia športovkyňa Božena Bachratá. Zlatú medailu získal Vít Orešanský (v stolnom tenise) a napokon jednu
striebornú získala naša členka Mária Janíčková (v hode granátom).
Významnou aktivitou seniorskej organizácie boli uskutočnené dve brigády (v septembri a v októbri), kde sa pracovalo na úprave
centrálnej zóny obce. V septembri sa výbor
ZO JDS spoločne so seniormi DC JKD Trnava zúčastnili prehliadky štadióna Antona
Malatinského v Trnave. Za účelom ozdravenia pohybového organizmu dôchodcov bolo
v jesennom období 2 krát uskutočnené kúpanie v termálnych bazénoch.
Za kultúrou si naši dôchodcovia vycestovali
na dvojdňový zájazd do Košíc, kde si mestským vláčikom prehliadli historické centrum
Košíc, na námestí sa započúvali do hrajúcej
farebnej fontány a prehliadli si Dóm sv. Alžbety s účasťou na sv. omši. Vo večerných
hodinách sa zúčastnili opery „Nabucco“

s bohatým a nezabudnuteľným kultúrnym
zážitkom.
Koncom septembra bol uskutočnený jednodňový zájazd do zámku SchlossHof v Rakúsku. Z kultúrneho zážitku historického obdobia Márie Terézie sa tešilo 33 členov ZO
JDS.
V rámci osláv „Mesiaca úcty k starším“ sa
voderadskí seniori zúčastnili v MŠH Trnava
na „Veľtrhu seniorov“, kde si pozreli bohatý
kultúrny program a výstavno – predajné trhy
zručností dôchodcov. Organizátorom bolo
Mesto Trnava a KO JDS Trnava. V tomto
období si ZO JDS uctila siedmich jubilujú-

cich členov, ktorým pripravila milé posedenie s pohostením a odovzdaním darčeka. Jubilantmi boli: Rozália Prídavková, Vladimír
Belavý, Ivan Nápoký, Ing. Marta Ivančíková, Emília Bučeková, Alfréd Kolenič a Teodor Vavrinčík.
V závere osláv Mesiaca úcty k starším sa
predsedníčka Silvia Ožvaldová a bývala
predsedníčka Mária Psotová zúčastnili Krajskej akadémie JDS, konanej v SPTŠ Trnava,
kde pani Psotovej bolo udelené vyznamenanie I. stupňa za 15 ročné pôsobenie vo funkcii predsedníčky ZO JDS.
Dňa 11.11. o 11 hodine aj 11 minúte za vyzváňania kostolných zvonov si členovia JDS
spolu s občanmi obce, starostom OcÚ a pánom farárom Jánom, uctili pamiatku obetí svetových vojen. Pietny akt sa konal pred
pomníkom padlých pri kostole.
Hoci ešte nie je koniec roka, organizácia
JDS má v svojom pláne ešte návštevu divadla v Trnava, s účasťou seniorov s vnúčatami na balete „Snehová kráľovná“, spojenom
s príchodom Mikuláša s rozdávaním darčekov. Ďalej účasť dôchodcov na jednodňovom zájazde v Komárne, spoluprácu so záhradkármi na príprave a prehliadke betlehemov v KD Voderady spojenú s varením punču, gulášu a predajom oblátok, pečenie slaných i sladkých oblátok, návštevu podnikateľov za účelom získania sponzorských
príspevkov, účasť na vianočnom koncerte v kostole a na posedení v KD s podávaním vianočnej kapustnice. Napokon prípravu hodnotiacej členskej schôdze ZO JDS za
uplynulé trojročné obdobie.
Ing. Marta Ivančíková,
tajomníčka ZO JDS
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Čo nové v základnej škole?
Našu školu sa snažíme z roka na rok modernizovať a prispôsobovať požiadavkám
dnešnej doby. Celé riadenie pedagogického procesu úspešne prešlo na elektronickú
formu, triedne knihy a všetku zbytočne zaťažujúcu triednu administratívu sme vymenili za elektronický školský systém, príchody a odchody detí zo školy si môžu rodičia
kontrolovať prostredníctvom svojho mobilného telefónu a o známkach sa dozvedia
v okamžiku ich zapísania do elektronickej
žiackej knižky.
Škola svojim životom žije veľmi aktívne
aj po vyučovaní. Voľný čas našich žiakov
vypĺňa pestrá ponuka krúžkov, ale aj iných
záujmových činností, ako je starostlivosť
o drobné zvieratá, ktoré chováme v škole,
práca na projektoch, výroba rôznych dekorácií a výzdoba školy. V ostatnom čase sa
veľkou atrakciou stala jazda na tzv. „rajderoch“ (posilňovacie vozidlá), ktorými žiaci
poobede brázdia prázdne chodby našej školy. Na chodbách máme tiež zriadené čitateľské kútiky s tzv. biblioboxami, kde si deti
môžu posedieť a nerušene čítať knihu.
V najbližšom čase, v spolupráci s obecným
úradom, pribudne našej škole nové oplotenie, ktorého hlavnou úlohou bude bezpečnosť žiakov a ochrana majetku. V neposlednej miere bude spĺňať aj estetickú funkciu, pretože časť starého oplotenia, ktoré
stálo pred školou viac ako 50 rokov, bolo
už značne opotrebované a neplnilo žiad-

nu funkciu. Oplotením školy vznikne v školskom areáli priestor, ktorý bude slúžiť predovšetkým na trávenie
voľného času žiakov. Pribudnú nové hracie prvky – kolotoč, hojdačky, preliezačky
a pre starších žiakov outdoorové fitnescentrum. V tieni
stromov chceme vybudovať
lavičky a oddychovú zónu.
Po príchode do budovy školy
vám určite padne do očí nové
zábradlie na schodoch, ktoré sme vybudovali ešte počas letných prázdnin. Za kvalitne odvedenú prácu ďakujeme miestnemu podnikateľovi, Petrovi Faktorovi, ktorý
nám veľmi promptne a ochotne toto zábradlie vyrobil. Staré už nespĺňalo bezpečnostné
normy a tiež za 50 rokov javilo známky opotrebovania.
Do konca kalendárneho roka
2017 ožijú chodby našej školy novým školským rozhlasom s melodickým zvonením.
Školský rozhlas nebude mať len funkciu tzv.
„hlásnej trúby “, ale vytvoríme tým priestor
aj na rozvoj mediálnej výchovy žiakov. Plánujeme založiť školské rádio s rozhlasovými redaktormi z radov žiakov. Okrem škol-

ského časopisu tak budú mať možnosť naši
žiaci prezentovať svoju tvorbu, názory a záujmy aj v ďalšom médiu.
Mgr. Antónia Zlatohlávková,
riaditeľka školy

Pri vzdelávaní platí, že človek si zapamätá
10 -15 % z toho čo počuje a vidí, ale až 90
% z toho, čo priamo robí, alebo sa usiluje
naučiť druhých. A práve táto myšlienka nás
inšpirovala k prežitiu „Farebného týždňa“ u
nás v škole. Počas piatich dní sa žiaci tematicky obliekali do piatich farieb. Symbolika bielej, červenej, pestrofarebnej, zelenej a
modrej farby sa stala na celý deň ústrednou
témou vo vyučovaní. Učitelia sa snažili za-

komponovať do vyučovania námety súvisiace s touto témou.
Biela farba ako symbol mlieka, výživy, šetrenie s potravinami. Deti zaujala aj téma vytvárania a spracovania odpadu.
Červená farba symbolizuje najvzácnejšiu tekutinu krv a všetko, čo s ňou súvisí. Deti sa
dozvedeli o darcovstve krvi, ale aj o charitatívnych projektoch a organizáciách, ktoré na
Slovensku pôsobia a ako pomáhajú druhým.
Tretí deň sa niesol v znamení pestrofarebnosti. Veď
naša Zem žiari
všetkými farbami.
A my si máme vážiť všetkých a všetko, čo sa na nej nachádza. Každý človek je jedinečný a
má svoju hodnotu.
Či je chudobný alebo bohatý, čierny
alebo biely, moslim,
žid či kresťan, alebo

náš spolužiak z triedy. Každý si bez rozdielu zaslúži úctu.
Štvrtý, zelený deň, bol dňom ochrany prírody. Deti si hovorili o tom, ako si máme chrániť naše prírodné bohatstvo. My nevieme zastaviť vypúšťanie toxických látok z veľkej
továrne, ale vieme si chrániť to naše najbližšie okolie. Napríklad tým, že nebudeme vyhadzovať papier, ale budeme separovať odpad, budeme si vážiť to, čo niekto pre nás v
dedine urobil, budeme šetriť vodou a elektrinou, atď.
Piaty, modrý deň, nás upozornil na dôležitosť vody v našom živote. Je nielen životným prostredím mnohých organizmov, ale je
súčasťou každého organizmu. Bez nej nie je
možný život.
Farebný týždeň priniesol žiakom veľa nových informácií zo života. Učil ich vytvárať
si vlastný názor na rôzne témy a komunikovať o nich s druhými. A nás učiteľov teší, že
sa naplnili obe časti výchovno - vzdelávacieho procesu. Nielen poznať, ale aj žiť.
Mgr. Gabriela Haršányová
koordinátorka projektu

Farebný týždeň v našej škole

11

Noviny obyvateľov obce Voderady

Rovesnícke učenie
Rovesnícke vzdelávanie je založené na princípe „peer to peer“ čiže učenie „rovného s
rovným“. Vychádza z tvrdenia, že žiaci dokážu látku, ktorú sami poznajú, jednoducho
a jasne vysvetliť svojim rovesníkom alebo
mladším spolužiakom. Žiaci sa na chvíľu stanú učiteľom. Realizácia rovesníckeho vzdelávania nie je taká jednoduchá, ako by sa na
prvý pohľad mohlo žiakom zdať.
Učitelia z radov žiakov si musia naštudovať
tému, ktorej sa budú venovať. Musia si pripraviť pomôcky a naplánovať priebeh hodi-

ny. Pri plánovaní hodiny je však dôležité, aby
prispôsobili svoje aktivity schopnostiam skupiny v ktorej idú rovesnícke vzdelávanie realizovať. Nemalo by sa stať, že pri vysvetľovaní tretiackeho učiva budú „učitelia“ z radov žiakov používať cudzie výrazy a veľké
množstvo textu, ktorému menší žiaci nemajú šancu rozumieť.
A takto prebiehalo rovesnícke vyučovanie na
našej škole. Pani učiteľka Grešnerová a pán
učiteľ Bachratý, inšpirovaní projektom Recyklohry, navrhli možnosť vyskúšať si rovesnícke učenie našim deviatakom, ktorí sa tejto príležitosti veľmi iniciatívne chopili. Žiaci 9. ročníka si naštudovali a pripravili vyučovaciu hodinu zameranú na vysvetlenie učiva o baterkách a ich využití pre žiakov 3. ročníka. Pani učiteľka Viki Jahvodková (9. ročník) a pán učiteľ Laco Trnka (9. ročník) a
asistentom Samom Gotthardtom, veľmi pútavo a zrozumiteľne vysvetlili našim tretiakom z čoho sa skladá batéria, načo sa využíva a čo s ňou, keď nám doslúži. Pri svojom

výklade učiva použili počítačovú prezentáciu, vlastnoručne vyrobenú náučnú tabuľu
a veľký, tiež vlastnoručne vyrobený, model
tužkovej batérie. Na záver si mohli deti vyskúšať vytvoriť jednoduché elektrické obvody. Deti pracovali v skupinkách spolu s ďalšími deviatkami, ktorí im trpezlivo vysvetľovali, ako funguje elektrický obvod. Na záver
im deti nadšene zatlieskali.
Mgr. Antónia Zlatohlávková,
riaditeľka školy

Záložka do knihy spája školy:
Čítam, čítaš, čítame
Cieľom česko-slovenského projektu bolo
nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vyrobili záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnili tému česko-slovenského projektu Čítam, čítaš, čítame, a vymenili si ju s partnerskou školou z Českej
republiky. Výmenu záložiek využili školy
k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo
poznávaniu života žiakov v Českej republike a v Slovenskej republike a zároveň aj
ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.
(zdroj: http://www.spgk.sk)

Projekt „Záložka do knihy“ sa na našej škole aj v tomto školskom roku teší veľkej obľube a pozornosti. Našou partnerskou školou
sa stala ZŠ s MŠ z Kunštátu, Česká republika. Hneď sme začali so žiakmi pátrať, kde
sa škola nachádza, preskúmali sme webovú
stránku školy. Po nadviazaní kontaktu sa začalo naše putovanie s hrdinami kníh, ktoré
boli napísané v českom jazyku. Chceli sme
deťom priblížiť jazyk, ktorý mnohým z nás
ešte v ušiach stále znie. Na príbehoch Macha
a Šebestové, či Harryho Potera sme sa veľmi dobre pobavili, vyskúšali sme si (učitelia

i žiaci) čítanie v češtine. Ak sme našli slovo,
ktorému sme neporozumeli, vedeli sme si ho
hneď preložiť.
Po prelúskaní sa zaujímavými príbehmi prišla na rad výroba záložiek pre našich českých
kamarátov. A to bolo ešte zaujímavejšie, najmä pre našich mladších žiakov. V školskom
klube dokonca nakreslili našu školu a pridali aj zopár slov s obrázkom o sebe pre české deti. Starší žiaci napísali s pani učiteľkou list a na záložky pridali aj svoje mailové adresy. Po odoslaní pošty do školy v Kunštáte sme netrpezlivo očakávali balík, ktorý

čoskoro prišiel. Po jeho otvorení nás prekvapila kopa krásnych záložiek s mailovými adresami a pani učiteľky pridali aj krátky
list a ukážku učebníc vlastivedy. Naša spolupráca teda pokračuje ďalej, tí starší si určite nájdu kamarátov cez e-maily, tí mladší sa chystajú kresliť obrázky a napísať aspoň zopár riadkov našim novým kamarátom
z Kunštátu. No a pani učiteľky veria, že by
sme mohli v závere školského roka uskutočniť vzájomnú výmennú návštevu.
PaedDr. Alena Krupová,
koordinátorka projektu
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Detské talenty
Každý rodič je zaručene hrdý, ak jeho dieťa dokáže v nejakej oblasti vynikať. Či už
je to matematika, šport alebo umenie, deti
prostredníctvom svojho talentu dokážu aj
z rodičov spraviť ušľachtilejších ľudí.
V utorok 14. novembra sa v umeleckej škole vo Voderadoch uskutočnil jesenný koncert detských talentov. Na malom pódiu sa
postupne predstavilo šestnásť nadaných detí,
ktoré predviedli, čo všetko sa za ostatné dva
mesiace stihli naučiť. Ukázali všetkým ako
dokážu zúročovať svoje talenty. Každý, kto
sa na koncert prišiel pozrieť, mi určite dá
za pravdu, že výnimoční boli naozaj všetci
účinkujúci.
Čo však bolo v porovnaní s ostatnými rokmi
iné, bola vysoká úroveň predvedených umeleckých čísiel. Každý žiak prišiel na koncert
veľmi dobre pripravený. Tréma, ktorá patrí

k dobrému výkonu, samozrejme bola, no na
výkonoch žiadneho z účinkujúcich nenarobila galibu. Verím, že sa prítomným hosťom

koncert páčil, tešíme sa na Vás na niektorom
z ďalších podujatí Základnej umeleckej školy vo Voderadoch.

Stará/nová škola
Obec Voderady je moderná obec, v ktorej
máme výbornú občiansku vybavenosť. Obec
disponuje materskou školou, základnou školou a od roku 2010 aj základnou umeleckou
školou. Pre obyvateľov je toto miesto ideál-

ne pre život aj z hľadiska dostupnosti vďaka pripojeniu na diaľnicu. No pre nezainteresovaných návštevníkov či turistov bývajú
zväčša zaujímavé historické dominanty, malebné domčeky, ktorých v našej modernej
obci máme stále menej. Okrem hlavných dominánt obce, ktorými sú kaštieľ a kostol, zostáva historicky zaujímavou už azda len budova starej školy.
Stará škola, ako ju dnes všetci nazývame, začala sa stavať v roku 1930 a bola dokončená
v roku 1931. V priebehu rokov sa bránami
tejto školskej ustanovizne premlelo množstvo detí. Pamätníci ešte aj dnes spomínajú,
ako triedy vyzerali, ako sa v triedach kúrilo,
alebo ako museli chodiť na latrínu postavenú za budovou školy. Tieto spomienky Voderadčanov dodávajú starej škole istý punc
„genius loci“, ktorý sa nedá nahradiť postavením akejkoľvek novostavby.
V ostatnom čase predstavitelia obce Voderady rozhodli budovu renovovať a následne jej vdýchnuť nový život. Po celkovej rekonštrukcii by sa do budovy mali opäť vrá-

tiť deti, ktoré sa tu budú vzdelávať podobne, ako tomu bolo už pred viac ako 87 rokmi. Do priestorov starej/novej školy by sa už
v budúcom školskom roku mala presťahovať najmladšia zo školských inštitúcií v obci
a teda ZUŠ. V zrekonštruovaných priestoroch sa pre mladé talenty z obce vytvoria
tri učebne hudobného odboru, dva výtvarné
ateliéry a jedna krásna reprezentačná koncertná sála, v ktorej by malo prebiehať aj vyučovanie literárno-dramatického a tanečného odboru.
Keďže ďalším zo zámerov je dať pod jednu strechu všetku kultúru a umenie z obce,
okrem umeleckej školy sa do priestorov presťahuje obecná knižnica a samozrejme bude
tu naďalej pôsobiť jediné umelecké teleso
z obce, spevácky zbor Prameň.
Verím, že už čoskoro budeme mať v obci
kultúrny, reprezentatívny priestor, v ktorom
prepojíme umenie so vzdelávaním. Opäť
vdýchneme priestorom starej/novej školy
život, ale hlavne zachováme odkaz našich
predkov.
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Potrebujeme umeleckú školu?
Z času na čas počúvam úvahy niektorých ľudí
na tému, či potrebujeme v obci umeleckú školu. Osobne sa domnievam, že pre rozhľadeného a rozmýšľajúceho človeka môže byť takáto úvaha absurdná, no, žiaľ, s takýmito tézami
sa občas stretávam. Položil som si teda aj ja
túto otázku a pokúsil sa nájsť odpoveď.
Je pre rodičov lepšie, ak dieťa, aj keď nie veľmi talentované, navštevuje v poobedňajšom
čase umeleckú školu pod dohľadom kvalifikovaných pedagógov, alebo je lepšie, ak dieťa behá po uliciach, ktoré sú stále plnšie cudzích ľudí? Alebo je osožnejšie, ak dieťa po
skončení vyučovania vysedáva celé hodiny doma za počítačom? Je lepšie, ak nedáme dieťaťu možnosť hľadať oblasť, v ktorej
môže vynikať? Ja si myslím, že odpovedať si
dokáže každý sám...
Zamýšľal som sa aj nad tým, či za 7 € mesačne (školné) dokáže rodič nájsť alternatívne zmysluplnejšie trávenie voľného času pre

svoje dieťa. Osobne sa domnievam, že len
veľmi ťažko. Systém umeleckého školstva je,
našťastie, hradený štátom, vďaka čomu škola dokáže zo štátnej dotácie a školného štandardne existovať. Preto sa opäť vrátim k úvahe: je základná umelecká škola v obci prínosná, ak nás stojí len symbolický poplatok?
Alebo by bol život v obci lepší bez umeleckého vzdelávania?
Umenie nie je ako matematika. Keď žiak nevie násobilku alebo rovnice, dá sa to exaktne vyhodnotiť. Umenie má však iné kritériá.
Žiaci, ktorí našu školu navštevujú, pravdepodobne nebudú koncertní umelci ani profesionálni herci. To však nie je cieľom základnej umeleckej školy. Naším cieľom je otvárať deťom obzory v oblasti umenia, vychovávať z nich senzitívnych konzumentov umenia, prípadne amatérskych umelcov. Nerád
píšem negativisticky, a už vôbec nie konfrontačne. Preto nasledovnú časť venujem tomu,

čo našu školu ctí. Pod vedením pedagógov
sme od roku 2008 usporiadali, alebo boli súčasťou 125podujatí, naši žiaci sa zúčastnili na
25 súťažiach, z ktorých priniesli celkovo 42
ocenení. Určite stojí za zmienku účasť žiakov
z literárno-dramatického odboru na celoslovenskej súťaži v Šali. Výnimočná je aj Cena
za scénu a kostýmy na krajskej súťaži v Senici, ktorú získali naši výtvarníci. Nezvyčajné nie sú ani pravidelné umiestnenia našich
žiakov na interpretačných klavírnych či akordeónových súťažiach. A v neposlednom rade
sme škola, ktorá sa môže pýšiť žiačkou, ktorá po ukončení štúdia pokračovala v štúdiu na
konzervatóriu. Vedel by som takto pokračovať, napríklad úspechom z ostatných dní, keď
náš žiak Dominik Konyarik získal strieborné
umiestnenie na súťaži v Prievidzi...
Položme si teda parafrázovane otázku z úvodu môjho článku. Je umelecká škola pre našu
obec prínosná alebo nie?

V občasníku Voderadčan som vám už v minulosti písal o výnimočnom type vzdelávania
vo voderadskej umeleckej škole. Sme snáď
jediná umelecká škola na západnom Slovensku, ktorá sa zameriava na prácu s hlinou,
modelovanie a hrnčiarstvo. Sme tým naozaj
jedineční a vidieť to aj na záujme detí o tento umelecký odbor. Keďže však tento odbor
je aj finančne najnáročnejší, rozhodli sme sa
už po tretíkrát usporiadať vianočné trhy spojené s predajom keramiky. Za utŕžené financie opäť nakúpime materiál potrebný pre našich malých umelcov.
Aby sme sa však stále neopakovali, rozhodli
sme sa v tomto roku okrem trhov a tradičných
„koledníkov“ prichystať aj niečo nové, niečo
špeciálne a vianočné. Deti z literárno-dramatického odboru si pre všetkých návštevníkov
vianočných trhov pripravia aj kratučké predstavenie s názvom „Deti betlehemské“. Projekt našich divadelníkov bude realizovaný v
priestoroch v blízkosti predajných stánkov na

spôsob kočovného divadla. Touto cestou vás
srdečne pozývam na nákup do nášho predvianočného stánku, kde sa zároveň budete mať
možnosť zahriať pri pohári vínka, čaju ale-

bo punču. Zároveň môžete duchovne pookriať pri nádhernom príbehu z dielne detí z literárno-dramatického odboru.
Mgr. art. Michal Matejčík

Deti betlehemské a vianočné trhy
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Materská škola vo Voderadoch
dostala nový pavilón
Starosta obce Voderady doc. Ing. Pavol Augustín, CSc. a regionálny riaditeľ spoločnosti CTP na Slovensku, Stanislav Pagáč
28.8.2017 slávnostne otvorili nový pavilón
materskej školy v obci Voderady. Nový pavilón má rozlohu 400 m2, čím sa kapacita škôlky zvýšila až o 25 detí a vznikli aj nové pracovné miesta. Celý projekt financoval medzinárodný developer CTP a celková investícia
presiahla 200-tisíc EUR.
Slávnostného otvorenia materskej školy sa
okrem starostu obce Voderady a predstaviteľov CTP zúčastnili aj poslanci obecného zastupiteľstva, vedenie materskej školy, a pozvaní hostia. Po privítaní hostí nasledovalo
posvätenie nových priestorov aj ich prehliadka. Posvätenie nových priestorov vykonal
MONS. Mgr. Ján Bučík, správca rímsko-katolíckej farnosti vo Voderadoch.

„Sme veľmi radi, že sa spoločnosť CTP rozhodla pomôcť našej obci práve týmto spôsobom, keďže rozšírená kapacita materskej
školy je nutnosť i potreba. Teší nás, že v rámci rozvoja obce budeme reflektovať práve na
potreby mladých rodín,“ hovorí Pavol Augustín.
Spoločnosť CTP prevádzkuje v blízkosti
obce Voderady jeden zo svojich CTParkov.

V rámci rozvoja obce sa tak spoločnosť rozhodla investovať aj do materskej školy, keďže vo Voderadoch sa za posledné roky zvýšil
počet obyvateľov a pribudli predovšetkým
mladé rodiny s deťmi. CTP preto svoju investíciu považuje za prirodzenú a logickú.
„V spoločnosti CTP považujeme za veľmi dôležitý rozvoj a podporu každej miestnej komunity, v ktorej pôsobíme a vždy sa
snažíme stať jej prirodzenou súčasťou. Kapacitným rozšírením škôlky prispievame k nárastu jej obyvateľov a veríme, že vynovená
škôlka a nový pavilón prinesú radosť nielen
samotným deťom, ale i rodičom, ktorí majú
dobrý pocit z toho, v akom prostredí ich deti
trávia čas,“ povedal Stanislav Pagáč.
Rozšírením priestorov škôlky v nej pribudla
aj nová štvrtá trieda, čím sa podarilo vyriešiť
kapacitný problém s umiestnením detí.
„Spokojné a šťastné deti a spokojní rodičia
sú jediným meradlom úspechu materskej
školy. Som preto veľmi rada, že aj vďaka
väčším a novým priestorom bude naša práca
príjemnejšia a deti budú mať viac dôvodov
na radosť,“ uviedla zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ Adriána Polakovičová.
Škôlke tiež pribudol nový pavilón, ktorý navrhla projekčná kancelária Obermeyer Helika. Architektka Dipl. Ing. arch. Petra Čeman,
PhD. a autori projektu zvolili črty moder-

nej architektúry. Jej súčasťou sú veľké presklené steny a fasády s výborným presvetlením miestností. V interiéri sa tiež nachádza
nábytková stena, ktorá je jeho funkčnou súčasťou – deťom slúži ako priestor na hranie
či preliezačka, a zároveň funkčne oddeľuje
dennú a nočnú časť. Nová škôlka je vybavená moderne a štedro, nechýbajú v nej ani interaktívne pomôcky ako napríklad tabuľa, či
ozvučenie.
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 3,9
miliónov m2, ktoré sa nachádzajú na viac ako
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
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Aktivity v materskej škole
od septembra do novembra 2017
Poďakovanie

Tvoríme z ovocia a zeleniny
Jesenné obdobie je nádherné, praje tvorivosti, príroda nám ponúka veľké množstvo rôznych zaujímavých plodov na tvorenie a hranie sa. Toto všetko sme využili v týždni od
9.10. do 13.10. 2017 a to témou „jeseň to je
dobrá víla, ovocím a zeleninou nás obdarila“.
Deti priniesli vlastnoručne odtrhnuté ovocie
a zeleninu zo svojich záhrad a tvorili. Razom
sa z plodov stali rôzne zvieratká, panáčikovia, autíčka, vláčiky… jednoducho takmer
všetko. Potom nasledovala ochutnávka formou hádaniek, kde deti dokázali podľa vône,
chuti a aj hmatu rozpoznať ovocie aj zeleninu. Na záver sme si spravili výstavu.

Vyrezávanie svetlonosov
Naše deti sú pracovité a to dokázali aj
19.10.2017 keď si pozvali rodičov aj starých
rodičov na vyrezávanie tekvíc. Menšie detičky tu mali možnosť pozorovať ako sa taký
strašiak zhotoví. No tie staršie veru nečakali
a s veľkou radosťou sa pustili do práce. Využili svoje zručnosti, fantáziu a tvorivosť, pri
ktorej im boli nápomocné aj pani učiteľky a
rodičia. V závere sa rozžiarili nielen svetlonosy, ale aj detské očká.
Tohtoročná slávnosť svetlonosov sa mimoriadne vydarila, prialo nám aj počasie.
Šarkaniáda
Jeseň už prelietla po chotári, stromy oblieka do pestrých šiat, ukázala nám svoju tvár
v podobe posledných teplých lúčov babieho
leta, ale predstavila sa nám i v podobe chladných rán a silného vetra. A toto sme využili aj
my, keď sme sa jedného veterného doobedia
stretli na školskom dvore a zúčastnili sa šarkaniády. Akcia sa konala 16.10. 2017. Stretli sme sa tam všetky štyri triedy, aby každá predstavila svojho šarkana. Potom už bolo
na deťoch aby si každý vyskúšal ako letí ten
jeho. Z diaľky bolo na oblohe vidno množstvo šarkanov hýriacich farbami s krútiacimi
sa chvostíkmi. K letu nám dopomohol vetrík a usmievalo sa na nás aj slniečko. Všetko
sme to zaznamenali do fotoaparátov a v triede sme si ešte dlho rozprávali zážitky z tejto akcie.
Príjemné čítanie praje
Andrea Benušová

Dovoľte mi, aby som sa v mene
kolektívu materskej školy poďakovala
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli a pomohli našej materskej
škole zvládnuť tak náročný rok .
Spoločnými silami sme vyriešili
kapacitu materskej školy a rozšírenie
ihriska.
Teším sa záujmu rodičov o dianie
v našej škole, ich účasti na brigádach
a školských aktivitách s deťmi.
Vždy mám dobrý pocit, keď rodičia
spolupracujú nenútene a každá
aktivita sa nesie v príjemnej atmosfére
s prejavom dôvery ako zo strany
školy tak zo strany rodičov. Verím,
že dobré vzťahy budú pretrvávať aj
v budúcom roku, aby tá najkrajšia
práca akou tá naša je, teda práca s
najmenšími nám aj deťom bola pre
radosť.
VŠETKÝM ČITATEĽOM
A NAJMÄ PRIATEĽOM NAŠEJ
MATERSKEJ ŠKOLY ŽELÁM
KRÁSNE VIANOCE PLNÉ
RADOSTI
A SPOKOJNOSTI A ABY TEN
ĎALŠÍ ROK BOL PRE KAŽDÉHO
EŠTE KRAJŠÍ A ÚSPEŠNEJŠÍ.
Adriana Polakovičová
zástupkyňa pre materskú školu
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Materská škola – Projekty a súťaže
PROJEKT NIVEA
Naša Materská škola sa už piaty rok zapojila do projektu Nivea. Tento rok sa projektu
zúčastnia dve triedy predškolákov (43 detí).
Medvedík Nivea v pracovných zošitoch deti
oboznamuje s novými úlohami, ktoré majú
plniť. Deti sa v nich dozvedia niečo nové
z okolitého sveta, precvičia si logické myslenie i grafomotoriku. Taktiež si precvičujú matematické úlohy pri veľkej rozkladacej hre s figúrkami. Nechýbajú ani konštruktívne hry kde deti vystrihujú a skladajú rôzne predmety (napr. peňaženka na mince, vrtuľka).
SÚŤAŽ
V októbri organizoval Okresný úrad v Trnave výtvarnú súťaž pod názvom „Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a čím
by som pomohol ja.“ Naše deti predškolského veku sa témy zhostili s radosťou, keďže
táto téma im je blízka. Spolu s pani učiteľkami, využívali pri práci rôzne maliarske techniky: (kreslili, maľovali, lepili, využili rôzny
materiál ako sú zápalky, fóliu a pod.). Výsledky našej práce sa dozvieme v decembri.
V novembri sme sa zapojili do ďalšej výtvarnej súťaže, ktorú organizovala Kalokagatia –
centrum voľného času v Trnave. Bola vyhlásená pre deti materských škôl a žiakov základných škôl s témou „Maľovaný sen Vianoc“. Deti ľubovoľnými technikami s použitím rôznorodých materiálov vyjadrili atmosféru Vianoc. Naše výtvarné práce vyhodnotí odborná komisia. Z víťazných a najkraj-

ších prác bude v Kalokagatii výstava, ktorá
bude trvať do 31.1.2018.
DETI DEŤOM
Tento rok sme po prvý krát boli pozvaní
od súkromnej Materskej školy Besst, ktorá organizuje program s názvom „Deti deťom“. Deti medzi sebou navzájom vystupujú
s programom a prezerajú si interiér a exteriér
MŠ a zoznamujú sa s novými kamarátmi.
Taktiež majú pripravené pohostenie pre všetky deti. Nás budú reprezentovať deti z triedy
predškolákov s krásnym tanečným vystúpe-

ním pod vedením pani učiteliek Blanky Kolesíkovej a Petry Šuranovej.
Mgr. Tatiana Borisová

Info servis
Zberný dvor vo Voderadoch
Otvorené (zimné obdobie): 1.11.–31.3.
Sobota: 11:00 – 12:00 hod.
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
Aktuality a zaujímavosti z diania v našej obci nájdete na www.voderady.sk
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
Viac informácií na www.mavos.sk
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Záhradkári vo Voderadoch
oslavujú 60. výročie založenia
V tomto roku si základná organizácia slovenského zväzu záhradkárov vo Voderadoch pripomína 60. výročie jej založenia.
Podľa kroniky obce organizácia záhradkárov
vo Voderadoch bola založená v roku 1957.
Jej prvým predsedom bol Gašpar Tóth, tajomníkom Alfréd Zaťko a pokladníkom Ján
Javorek. Organizovanosť počas šesťdesiatročného pôsobenia možno vyjadriť pyramídou, keď zo začínajúcich 20 členov sa ZO
postupne rozrástla na vrchol 139 členov ku
koncu 80-tych rokov (no boli to aj členovia
z miestnych častí Pavlice a Slovenská Nová
Ves) až po súčasných 25 členov.
V časovom rozpätí šesťdesiatich rokov sa dá
hovoriť aj o jednej nezmazateľnej generačnej
stope, ktorá vytvorila v spoločenskom, kultúrnom ale aj v súkromnom živote členov záhradkárskeho združenia vo Voderadoch spomienky na túto činnosť.
Od začiatku svojho vzniku sa organizácia aktívne zapájala do verejného života v obci.
Zabezpečovala nielen záujmy svojich členov, ale organizovala podujatia a akcie pre
všetkých obyvateľov Voderád.
Organizovala veľmi vkusné a zaujímavé výstavy ovocia, zeleniny a kvetov v niektorých obdobiach aj aranžovanie rezaných kytíc a ikebán, konzervovaného ovocia, zeleniny, húb a liečivých rastlín. V ďalších ročníkoch sa vyprofilovala na rodinné expozície,
ktoré si rodiny sami aranžovali na vyhradených stoloch. Veľmi aktuálnou súčasťou v 90
–tych rokoch bola súťaž o najkrajšie jablko
roka.
Pripravovala, uskutočňovala a vyhodnocovala ochutnávku a degustáciu vín. Na degustáciu sa sústreďovali vzorky nielen od pestovateľov hrozna z Voderád, ale aj výrobcov vína
z okolitých obcí a na oplátku sa naši pestovatelia zúčastňovali súťaží v okolitých obciach.
Tak ako u výstav ovocia a zeleniny, aj najlepšie vína boli oceňované vecnými cenami
a diplomami. Po každej výstave, či degustácii organizácia zabezpečovala občerstvenie.
V začiatočných obdobiach, po vzniku, za-

bezpečovala pre svojich členov, ale aj iných
občanov obce nákup ovocných a okrasných
stromčekov, sadbových zemiakov, priemyselných hnojív a ochranných látok proti chorobám a škodcom.
V oblasti zvyšovania odbornej úrovne a
vzdelávacej činnosti organizovala školenia a
odborné prednášky. Prednášajúcimi boli renomovaní odborníci ako prof. Hričovský,
prof. Vida, ktorí nielen teoreticky vysvetľovali, ale aj prakticky predvádzali danú problematiku. Každoročne najmä pre svojich členov organizovala zájazdy na rôzne výstavy,
veľtrhy, nákupy záhradkárskych potrieb, vinobrania, prehliadky vinných pivníc spojených so školením.
Objednávala rôzne publikácie a časopisy so
záhradkárskou problematikou, počas vydávania „Poradcu záhradkára“ toho distribuovala a s 50 % zľavou poskytovala všetkým
členom, ktorí mali o neho záujem. Dvaja členovia organizácie absolvovali univerzitu tretieho veku v odbore záhradníctvo. Pre možnosť výmeny skúseností zriadila klub záhradkárov.
V oblasti verejnoprospešnej činnosti a skrášľovania životného prostredia
pomáhala prácami najskôr
v areáli cintorína, brigádami podľa potrieb obce, dlhodobou starostlivosťou o
ovocný sad vo farskej záhrade a neskôr úpravou
a celoročným udržiavaní
vstupov do obce v okolí

Hoferského kríža a Trojičky.
Podobne ako iné dobrovoľné spoločenské organizácie v obci, aj záhradkárska organizácia
sa podieľala na pomoci obecnému úradu pre
úspešné zabezpečovanie rôznych celoobecných podujatí, najmä prípravou pečenej ryby
a pod. Samostatne výbor organizoval v rámci
MDD športovo- zábavné podujatie pre deti.
Pri príležitosti 60. výročia založenia záhradkárskej organizácie vo Voderadoch chceme
osobitne spomenúť a vyjadriť poďakovanie
členom, ktorí sa najviac zaslúžili na bohatej
činnosti tejto organizácie:
In memoriam:
Viktorovi Malýchovi, Abrózovi Stúpalovi, Alfrédovi Zaťkovi, Jánovi Javorkovi st.,
Gašparovi Tóthovi, Jozefovi Valentínovi
a Vladimírovi Cisárovi
Dlhoročným žijúcim funkcionárom ZO:
Stanislavovi Sedlákovi, Michalovi Čambálovi, Miroslavovi Páleníkovi, Milanovi Krivosudskému, Františkovi Ožvaldovi, Emilovi Kocánovi, Pavlovi Augustínovi, Pavlovi Faktorovi, Stanislavovi Pálenikovi. Vďaka patrí všetkým aj nemenovaným, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na činnosti,
najmä členom výborov a RK, od ktorých sa
odvíjala dobrá alebo slabšia práca ZO a samozrejme všetkým členom záhradkárom.
O činnosti záhradkárskej organizácie vo Voderadoch pri príležitosti jej 60. výročia založenia sa čitatelia Voderadčana môžu podrobnejšie dozvedieť z pripravovanej malej publikácie, ktorá by mala byť vydaná začiatkom
budúceho roka.
Ing. Milan Emil Kocán
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Hasiči
Sumár našej činnosti za obdobie od posledného vydania obecného časopisu Voderadčan je pestrý. Od zvyšujúceho sa počtu zásahov v a aj mimo katastrálne územie Voderád, cez taktické cvičenia, preventívne prehliadky v obci až po pohárové a tradičné hasičské súťaže. Chceli by sme Vám preto týmito riadkami priblížiť, čo sa udialo a ako to
fungovalo.
V druhej polovici roka 2017 sa voderadským
hasičom opäť o čosi zvýšil počet výjazdov či
už k technickým zásahom alebo k samotným
požiarom. V letnom období počas žatevných
prác nám bol ohlásený požiar, ktorý vznikol technickou poruchou pri balíkovaní slamy. Požiar bol nižšej intenzity a podarilo sa
ho rýchlo uhasiť, keďže sa nachádzal v tesnej blízkosti miestneho parku a hrozilo rozšírenie na jeho územie. Ďalší požiar, tentoraz s fatálnymi následkami, vypukol dňa 14.
septembra 2017 v neskorých večerných hodinách v obci Pác. Boli sme povolaní Krajským operačným strediskom HaZZ v Trnave na požiar Športhotela Gidra na miestnom
kúpalisku. Z hasičskej zbrojnice sme vyrážali na dvoch cisternových vozidlách (Tatra
815 CAS 32 a Tatra 138 CAS 32), neskôr sa
pridali ďalší naši členovia na vozidle Iveco
Daily Magirus. Na mieste požiaru už pár minút zasahovali príslušníci OR HaZZ Trnava.
Po zahlásení veliteľovi zásahu sme boli pridelení na jednotlivé hasebné úseky, kde sme
hasili horiacu budovu a priľahlé okolie, ako
aj ochladzovali vedľajšiu budovu, ktorá nebola požiarom zasiahnutá. Zároveň sa hasili
aj lokálne požiare okolia kúpaliska vznikajúce od odletujúcich iskier. Požiar bol veľmi intenzívny, bohužiaľ budovu, ktorá bola
opustená a mala v dohľadnej dobe prejsť re-

konštrukciou, sa nepodarilo uchrániť. Domov sme sa vracali až na druhý deň ráno.
Po dohode s Okresným riaditeľstvom HaZZ
sme ešte na druhý deň vykonávali požiarny dozor nad požiaroviskom, nakoľko hrozilo opätovné vznietenie tlejúcich zvyškov
budovy. No nebol to v ten deň prvý zásah.
Ešte predtým, v podvečerných hodinách, po
veternej smršti sme odstraňovali zlomený
strom, ktorý spadol kolmo cez cestu pri potoku Gidra. Cesta bola sprejazdnená asi po
trištvrte hodine. Podobnú udalosť sme zaznamenali opäť cez nepriaznivé počasie dňa
29. októbra 2017. Veľký jaseň vyvrátilo kolmo cez cestu priamo v obci na Podhájskej
ulici neďaleko kaštieľa. Udalosť nahlásil jeden z našich členov, ktorý to videl z okna
svojho domu. Výjazd bol uskutočnený do 10

minút od nahlásenia udalosti a vyhlásenia
poplachu. Pri zásahu sme popri odstraňovaní koruny stromu riadili aj premávku, keďže
tá po ceste na Pavlice bola dosť intenzívna.
Ďalšiu udalosť, ktorá bola nahlásená ako požiar balíkov slamy, sme riešili o týždeň neskôr 6. novembra 2017 presne na obed. Po
príchode na miesto udalosti nachádzajúce
sa v katastri obce Slovenská Nová Ves sme
vystriedali príslušníkov HaZZ v Trnave. Tí
nám odovzdali požiarovisko a za postupného hasenia a rozoberania balíkov slamy sme
zlikvidovali požiar až po 3 a pol hodinách
od začiatku zásahu. Aj keď požiar nebol veľkého rozsahu, hasebné práce postupovali pomaly, nakoľko balíky slamy tleli a horeli vo
vnútri, preto sa museli postupne rozoberať
a zalievať množstvom vody.
Chceli by sme požiadať všetkých občanov
našej obce, aby v prípade podobných mimoriadnych udalostí, ktoré nie sú veľkého rozsahu, oznamovali tieto udalosti na uverejnené telefónne čísla. V rôznych prípadoch
tak môžeme odbremeniť príslušníkov HaZZ
a flexibilne eliminujeme vzniknuté škody.
Ako sme spomenuli, pri požiari v Slovenskej
Novej Vsi sme už samostatne riešili likvidáciu požiaru a zároveň zúročili poznatky, ktoré sme nadobudli počas uplynulého roka či
už pri „ostrých“ zásahoch alebo taktických
cvičeniach. Jedného takého sme sa zúčastnili 10. októbra 2017 v Smoleniciach. Organizovalo ho Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trnave. Bolo zamerané na likvidáciu požiaru a evakuáciu osôb zo Smolenického zámku. Na cvičení sme spolu s viacerými DHZ
z okresu Trnava precvičovali diaľkovú dopravu vody na zámok a kyvadlovú dopravu
vody z vodnej nádrže Horné Orešany.
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Ďalšie cvičenie, ktoré sme sami organizovali, sa uskutočnilo 22. októbra 2017 na rôznych miestach našej obce. Precvičili sme hasenie ohňa a sledovali všetky štádiá horenia,
odskúšali ejektorové nasávanie z väčšej hĺbky a nakoniec lokalizáciu a likvidáciu požiaru lesného porastu v miestnom háji. Cvičenia sa zúčastnila väčšina členov, ktorá je vycvičená na zásahovú činnosť ako aj členovia DHZ Križovany nad Dudváhom, s ktorými sme si precvičili súčinnosť pri takomto
zásahu.
Počas letných mesiacov sme sa opäť zúčastňovali pohárových súťaží, ktoré sú spestrením hasičského roka. Naše mužské družstvo
zaznamenalo v Západoslovenskej hasičskej
lige úspešné vystúpenia, ale aj tie menej
úspešné. V konečnom poradí obsadilo peknú ôsmu priečku z celkových 19 družstiev.
Detské družstvo mladých hasičov sa znovu zúčastnilo jesenného kola hry „Plameň“,
v ktorom sa umiestnilo na peknom 5. mieste. Družobný zbor SDH Velké Pavlovice nás
zase koncom augusta pozval na slávnostný
krst nového zásahového vozidla Tatra 815-7
CAS 30.
Ku koncu roka sme vyčistili okolie pred hasičskou zbrojnicou od náletových drevín, nakoľko je na tomto mieste plánované hasičské cvičisko, na ktorom budú na jar vysadené nové stromy. Zároveň sa na brigádach vykonala údržba a úpravy hasičských vozidiel
zefektívnujúce zásahovú a inú činnosť a do
finále sa blíži aj rekonštrukcia ďalšej ručnej
hasičskej striekačky.
Chceli by sme touto cestou vyzvať
všetkých občanov, ktorí parkujú svoje
autá na cestách v uliciach obce, aby svoje vozidlá, ak je to možné, parkovali vo
dvoroch, pretože v prípade mimoriadnej
udalosti sú ulice takmer neprejazdné (viď
foto) pre vozidlá Integrovaného záchranného systému a môžu skomplikovať zásahovú činnosť všetkých jeho súčastí.
Viliam Benkovský, DHZ Voderady

Info - hasiči
V prípade požiaru
alebo inej mimoriadnej
udalosti (vyvrátený
strom, dopravná nehoda,
povodeň a iné) volajte tieto
telefónne čísla:

HaZZ – tel.: 150
Veliteľ DHZ Voderady
tel.: 0902 207 971

Vás pozýva na

Pochovávanie basy
a fašiangovú veselicu

Kultúrny dom
VODERADY
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Futbalový klub Voderady
Po skončení sezóny bolo treba začať myslieť na novú. Hráči si dali krátke voľno
a medzi tým sme sa presťahovali do nových šatní a dovŕšili sme zmenu názvu klubu. V tomto období sme zároveň intenzívne premýšľali o posilnení mužstva. Aktívnu
činnosť ukončil Peter Šurina, do letnej prípravy nenastúpil Peter Cíferský a na prvom
tréningu sa zranil Marek Dubovský a Boris Živický po operácii len pomaličky začínal trénovať. Toto všetko nás nútilo priviesť
do Voderád nových alebo staronových hráčov, aby sme mohli opäť prinášať radosť
našim verným fanúšikom. Podarilo sa nám
mužstvo doplniť o brankára Martina Páleníka, do stredu obrany prišiel Daniel Tománek,
podarilo sa nám vybaviť návrat Petra Brestovanského, na kraj obrany sme získali Stanislava Cibulku a do stredovej formácie Jozefa Džugana. Chlapci do kolektívu zapadli veľmi dobre a takto posilnení sme začali novú sezónu.
Čo sa týka samotnej sezóny, tak v zápasoch
sme podávali stabilné výkony a od začiatku
sme sa v náročnej súťaži pohybovali na popredných priečkach. Za celú jeseň sme prehrali iba dvakrát a s bilanciou 8 výhier, 6 remíz a 2 prehry sme obsadili krásne 4.miesto.
Toto umiestnenie nás kvalifikovalo na zimný halový turnaj o pohár predsedu ObFZ Trnava.
Čo sa týka mládeže tak naša prípravka dorástla a museli sa chlapci začať pripravovať
na nové výzvy, keďže už boli zaradení do
žiackej kategórie. Počas prázdnin si trošku
vybrali oddych a s dochádzkou na tréning to
bolo také prázdninové. Postupne sa to však
zlepšilo a naše ihrisko sa opäť hemžilo deťmi.
Tréner Stanislav Páleník s asistentom Martinom Bachratým mali
neľahkú úlohu pripraviť
mužstvo na novú sezónu a učiť ich veľkému
futbalu. Chlapci poctivo trénovali a počúvali čo im tréneri radia. Aj
keď začiatok bol ťažký,
tak na chlapcoch bol
vidieť evidentný progres a zlepšovali svoju hru od zápasu k zápasu. Odmenou im boli
sladké víťazstvá a návšteva futbalového zápasu SLOVENSKO-Malta, ktorú tréneri zorganizovali finančne na ňu
aj prispeli a vďaka nim
a sponzorom sa nám
podarilo zakúpiť vstupenky.

Čo sa týka „starých pánov“ tak tí sa zúčastnili pravidelného turnaja štyroch dedín. Tento
turnaj opäť s prehľadom vyhrali. Momentálne trénujú v hale a pripravujú sa na 25. ročník halového turnaja Memoriál Víta Mrvu,
ktorý sa uskutoční 29.12. 2017 v športovej
hale v Trnave.
V nasledujúcom období plánujeme vertikali-

zovať ofenzívu, aby sme častejšie vyhrávali.
Lebo víťazstvo je inherentnou esenciou každej športovej entity. Súperov treba mentálne deštruovať, horizontálne, vertikálne ale
aj diagonálne! Tým naštartujeme teritoriálny
inštinkt lovca a vytvoríme pozitívne kontexty emocionality. :-)
Radoslav Ivančík, FK Voderady
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Z Voderád až do Anglicka
Šimon Kozák, rodák z Voderád, sa narodil
20. februára 2001. Futbalová lopta ho očarila v siedmich rokoch. Svoju kariéru začal na
futbalovom ihrisku vo Voderadoch, v jedenástich rokoch prestúpil do klubu Spartak Trnava.
O jeho služby prejavilo záujem hneď niekoľko
veľkoklubov. Vo februári tohto roku absolvoval skúšku v holandskom Ajaxe Amsterdam.
Prijal pozvanie do Anglicka a padlo rozhodnutie - stal sa reprezentantom do osemnásť rokov v anglickom Southamptone. Prestúpil tak
do jednej z najlepších akadémií na svete, kde
ho čaká aj štúdium trénerskej a rozhodcovskej
licencie.
1. Šimon, povedz nám niečo o Tvojich začiatkoch na voderadskom trávniku.
Vo Voderadoch som začal hrať ako malý chlapec a začiatky boli dosť ťažké. Hral som za
žiakov, a to až do 15 rokov, tak toho priestoru
veľa nebolo, ale časom sa to zlepšilo. Za Voderady som hral pravidelne až do 11-tich rokov,
kedy som prestúpil do Spartaka.
2. Mal si 11 rokov, keď Ťa oslovil Spartak
Trnava. Váhal si o prestupe, alebo rozhodnutie bolo okamžité.
Keď ma oslovil tréner Spartaka ,tak som vôbec neváhal, nakoľko Spartak Trnava je pre
všetkých trnavákov pojem, a aj ja som to tak
vnímal. Veľmi ma to potešilo, že tam budem

hrať.
3. Neskôr prišiel tvoj ďalší prestup, a to do
Southamptonu. Ako k tomu prišlo?
Boli sme akurát na dovolenke, keď nám zavolal agent, že o mňa má veľký záujem Southampton a pozýva ma do Anglicka, aby som
si to tam prišiel pozrieť. Tam sa mi to všetko páčilo, je to tam na vysokej profesionálnej
úrovni a ich vízia a plány so mnou sa mi páčili. Som šťastný, že tam môžem futbalovo rásť
a nielen futbalovo.
4. Opíš nám Tvoj bežný deň, koľko hodín
sa venuješ škole a koľko času Ti denne zaberá tréning?
Tréning mám každý deň väčšinou do obeda a
po obede máme školu 3 x týždenne od obeda
až do večera tak 5 až 6 hodín.
5. Ako si prekonal jazykovú bariéru? Robilo, alebo robí Ti problém komunikovať v
angličtine?
Myslím si, že celkom fajn, keďže som mal nejaké základy zo školy. Zo začiatku to bolo ťažšie z toho dôvodu, že veľa chalanov je tu z Írska a oni majú tvrdšiu angličtinu a rýchlo rozprávajú, ale po čase sa dá na to zvyknúť.
6. Si dosť mladý a ďaleko od svojej rodiny.
Priznaj sa, ako to zvládaš?
Áno, prvé mesiace boli ťažké aj po tej stránke
odlúčenia od rodiny a kamarátov. Bolo mi veľ-

mi smutno a stále
mi veľmi
chýbajú,
ale už si
zvykám a
je to už lepšie. Pomáha mi aj to, že raz do mesiaca prídem domov na Slovensko.
7. V Tvojej „novej“ rodine sú nejaké pravidlá, na ktoré si si musel zvyknúť?
Tak pravidlá tu nie sú nijak neobvyklé, správať sa profesionálne a dodržiavať určitú disciplínu musí každý profesionálny športovec,
je to tu podobné ako doma a aj sa tu tak cítim.
Som tu šťastný.
8. Kde sa vidíš o pár rokov? Prezraď nám,
čo je Tvojim cieľom? Máš svoj vysnívaný
klub, v ktorom by si rád pôsobil?
Mojím cieľom je hrať premier ligu (pozn. Premier League je najvyššia anglická futbalová súťaž, ktorú usporadúva Anglická futbalová asociácia) Klub žiadny vysnívaný nemám a
Southampton je club, ktorý výborne pracuje s
mladými hráčmi a posúva ich dopredu.
9. Čo by si odkázal našim mladým začínajúcim hráčom?
Každý deň na sebe trénovať, určiť si ciele a
ísť si pre ne a veriť v nich. Všetko je možné...
Ing. Adriana Števlíková

O úspešnom mladom plavcovi sme už v časopise
Voderadčan písali. Devätnásťročný Adam zbiera
jeden úspech za druhým a to na medzinárodnej
úrovni. Dozvedeli sme sa, že v X-Bionic® Sphere Slovakia Swimming Cup 2017 potvrdil opäť
svoju vynikajúcu formu a prekonal slovenský seniorský rekord v disciplíne 50 m motýlik časom
23,43. Z tejto príležitosti by sme Vám milí čitatelia radi opäť priblížili športovú kariéru tohto
skromného a nenápadného obyvateľa Voderád.
Akým spôsobom a kedy si sa dostal k plávaniu?
Rodičia ma prihlásili na kurz plávania keď som
mal 8 rokov. Postupne som prešiel cez začiatočnícke plávanie, potom zdokonaľovacie a následne som začal chodievať na súťaže.
Určite musíš stráviť množstvo času tréningom. Ako to spájaš so školou, rodinou, priateľmi?
Trénujem dvojfázovo. Raňajší tréning začínam
o 7:30, potom mám vyučovanie do 14:30 a po
vyučovaní o 15:00 mám najskôr suchý tréning a
po ňom vodu do 18:00. A dvakrát do týždňa mávam ešte navyše kondičné tréningy. Keď večer
prídem domov, najem sa a snažím sa učiť a potom odpočívať. Je to dosť smutné, ale na rodinu a priateľov mám čas jedine cez víkendy, keď
nie sú preteky.
Môžeš čitateľom Voderadčana priblížiť Tvoje úspechy? Ktoré z dosiahnutých, sú pre teba

najcennejšie? Pamätáš si na svoj prvý veľký
úspech?
Mojim najväčším doterajším úspechom bola
účasť na Majstrovstvách sveta seniorov v krátkom bazéne 2016 v kanadskom Windsore, na
ktoré som splnil limit ešte ako junior a prekonanie 12 slovenských juniorských a dvoch seniorských rekordov za rok 2016 a prekonanie dvoch
seniorských rekordov v tomto roku. Medzi ďalšie moje úspechy patria účasť na Majstrovstvách
sveta juniorov 2015 v Singapure, účasť na Majstrovstvách európy 2016 v Maďarsku, účasť
na svetovom pohári 2016 v Dubaji a katarskej
Dohe, kde som sa dostal do finále a umiestnil
som sa 2 x na šiestom a siedmom mieste a tento rok tiež účasť na svetovom pohári v katarskej
Dohe a postupom do finále. Najcennejšie sú pre
mňa asi tie prekonané slovenské rekordy. Môj
prvý veľký úspech? Hm: prvá medaila?, prvý titul majstra Slovenska?, ale asi to bol môj prvý
prekonaný slovenský rekord a hneď na mojom
prvom veľkom podujatí na Majtrovstvách sveta
juniorov v Singapure.
Ak si si aj ty dával ciele na tento rok, aké boli
a boli splnené?
Mojim cieľom v tomto roku bolo úspešne zvládnuť prechod z juniorskej kategórie do seniorskej
a prekonať sám seba. Zatiaľ mi to vyšlo, úspešne som sa zaradil medzi seniorov a prekonal som
svoje osobné a aj 2 slovenské seniorské rekordy

na 50 m
motýlik
- prekonaný svoj
slovenský seniorský rekord z minulého roku a na 100 m polohové preteky – prekonaný rekord Tomáša Klobučníka z
roku 2014. Ešte ma teraz čakajú Majstrovstvá
Slovenska a vrchol sezóny Majstrovstvá Európy
v dánskej Kodani. Verím, že sa mi podarí zaplávať kvalitné časy a posunúť opäť o kúsok svoje
osobné rekordy.
Tvrdý tréning vyžaduje kvalitnú stravu a regeneráciu. Ako si na tom? Máš špeciálny jedálniček? Alebo je to klasické „čo chladnička
dá“? Akým spôsobom relaxuješ?
Snažím sa stravovať kvalitne, ale špeciálny jedálniček nemám. Na regeneráciu robím
stretching a rôzne cviky na uvoľnenie a náš plavecký klub nám poskytuje masáže. Kvalitnejšiu
regeneráciu – saunu, vírivku, kryokomoru a iné
si z finančných dôvodov nemôžem dovoliť. Relaxujem doma pri filme alebo počúvaní hudby.
Máš nejaké predsavzatie do nového roka?
Áno. Stále pracovať na sebe, aby som sa zlepšoval a napredoval v kvalitných výkonoch.
Ďakujem za rozhovor.
Mária Šišková

Adam Halas
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Prečo sa Wing Tsun
nezúčastňuje súťaží?
Často sa stretávam s touto otázkou od nezasvätených či nových členov. Prekvapuje ma,
že aj od viac pokročilých, ktorí by už mali
vedieť odpoveď.
Tak sa teda poďme pozrieť na pár faktorov:
Každá súťaž musí obsahovať pravidlá, ktoré robia súťaž súťažou. Teda aj najvyššie súťaže v MMA ako napr. UFC ich majú. Dalo
by sa povedať, že ide o tak veľkú dávku reality aká je len možná v rámci kontrolovaných pravidiel.
Zakázané techniky sú vždy najúčinnejšie,
preto sú zakázané!
Pokiaľ sa človek chce naučiť sebaobrane
v reálnom svete, musí sa uchýliť k týmto zakázaným technikám. Skutočný boj na ulici sa radikálne líši od toho profesionálneho
kontrolovaného v klietke. Jedny zo zakázaných techník sú kopy do genitálií, na koleno, kopnutie oponenta do hlavy, keď už leží
na zemi. Taktiež akékoľvek útoky vedené
zozadu na zátylok. Špeciálne útok vedený
špičkou lakťa smerom dolu na zátylok, šiju
či krčnú chrbticu, kľúčnu kosť a všeobecne akékoľvek rany vedené na krk oponenta.
Je to veľmi drsná súťaž, ale nie klietka smrti. Videl som veľa zápasov, kde rozhodca
okamžite ukončil zápas po tom, ako si jeden
súťažiaci dopomohol z finálneho zovretia z
posledných síl vpichom prstov do očí. Alebo
okamžitým diskvalifikovaním po kope do
tváre súťažiaceho na zemi. Prsty v telových
otvoroch, škriabanie, ťahanie, štípanie, pľutie, nadávanie, rany vedené na obličky atď...
toto všetko spadá do nedovolených hmatov a techník v súťaži. Niekde sa pravidlá
a zakázané techniky môžu líšiť. Preto tam
je rozhodca, ktorý dohliada na správanie a
prevedenie techník športovcov a samozrejme na dodržiavanie pravidiel hry, aby sa to
rýchlo nepremenilo na samotný boj o život.
Športové pravidlá nás WTčkárov odzbrojujú.
Pokiaľ je nejaký bojový systém v zmysle sebaobrany efektívne použiteľný v reálnom boji na ulici, je nezmysel ho používať
v súťaži. Súťaž je na porovnávanie súťažiacich a ich bojových schopností ako sú napr.
sila, rýchlosť, prevedenie techniky v správnom čase atď.. Neviem si predstaviť, že by
sa chcel niekto porovnávať (súťažiť) v prípade potreby použitia sebaobranných techník na ochranu svojho zdravia a života. Tu
neplatia žiadne pravidlá. Nie je tu rozhodca,
ktorý by zastavil agresora so slovami, nechaj ho, už má dosť. Športové pravidlá udávajú fair play a zabezpečia aj väčšiu výdrž

pre samotných bojovníkov, čo poteší nejedno oko diváka z hľadiska.
Rozdiely medzi súťažným bojom a realitou.
Aby sa mohla uskutočniť bojová súťaž,
všetko je pripravené a dohodnuté dopredu.
Miesto konania, presná veľkosť a tvar klietky, súťažiaci bojovníci sú pripravení fyzicky aj duševne na svoje vystúpenie, aby podali čo najlepšie výkony. Majú ochranné pomôcky a výstroj. Každý bojovník má svoje miesto, začiatok a koniec boja. Chcem
tým povedať, že sú dodržané všetky bezpečnostné opatrenia, aby všetko prebiehalo na
profesionálnej úrovni. Vonku je to iné. Začiatok a koniec nikto nevie, často je to iba
o inštinkte. Hrá sa vyslovene nefér, pretože agresor chce vyhrať, takže nebude predsa útočiť, keď ste pripravený. Napadne Vás
zo zálohy. Keď to najmenej očakávate, keď
sa otočíte a nepozeráte sa a pod.. Dôležitý
je moment prekvapenia. Priestor boja si nevyberáme. Môže to byť autobusová zastávka s betónovým chodníkom. Diskotéka či
preplnený bar s davom ľudí. Často krát sa
niekto rád pridá a kopne si. Musíme rátať
s použitím rôznych predmetov a objektov
v boji. Niekto môže vytiahnuť nôž. Tu už
naozaj ide o život. Legislatívne následky a
ich dopad. Faktor strachu, adrenalínu, bezmocnosti, hnevu, agresie nie je vôbec ľahké
zvládať v krízovej situácii. Často krát zlyhajú aj skúsení tréneri, pretože je to veľmi
náročné.

Sparing nie je pre Wing Tsun príliš vhodná tréningová metóda.
Klasický sparing ako ho poznáme, kde jeden útočí a druhý sa bráni, je dobrou prípravou pre kondičné náročné bojové športy súťažného charakteru. V charaktere cvičenia
ide o akýsi monológ, kde sa súperi striedajú vo výpadoch a svojich bojových technických kombináciách. Pričom ak vyčerpá
svoj útok jeden, nastupuje druhý. Z študijného hľadiska ide o ťahovú stratégiu. Napriek tomu je veľmi obľúbenou tréningovou
metódou aj v našej škole. Ak si chceme precvičiť kondíciu, nacvičiť správne časovanie,
balanc a vnímať vzdialenosť tak áno. V rámci sebaobrany rozlišujeme tréningové metódy sparingu a reálnych situačných aplikácií.
Aplikácie s uplatňovaním princípov vnášajú
viac reality do tréningov. Hlavný rozdiel je
vo význame a pochopení jednotlivých cvičiacich metód. Sparing je užitočný, dobrý a
hravý prvok na tréningu, no našim cieľom
nie je pripravovať sa na boj, ale zachrániť
sa, prežiť.
Ak Ťa článok zaujal, môžeme to prebrať u
nás v telocvični, naša škola Wing Tsun Voderady.
(zdroj parafrázovaného článku s mojimi postrehmi z Magazín WING TSUN WELT,
číslo 34, str. 68–73,„WARUM NIMMT
DIE EWTO NICHT AN WETTKÄMPFEN
TEIL?“).
Marek Varga, Wing Tsun Voderady
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Stolnotenisový klub Voderady
Stolnotenisový klub Voderady
vstúpil do novej súťažnej sezóny 2017/2018 Majstrovstiev
okresu Trnava svojimi dvoma
družstvami: Voderady „A“ a
Voderady „B“ . Voderady „A“
je účastníkom 7. ligy MO Trnava. Zostavu Voderady „A“ –
mužstva tvoria hráči: Peter Szilágyi, Ľuboš Zlatohlávek, Noro
Vöröš, Jozef Hanzel, Marek
Vígh, Stano Tučnovič, Roman
Lovás, Vlado Schiffel a Ľuboš
Sitár st..
Mužstvo Voderady „A“ má veľmi dobrý vstup do nového ročníka keď po siedmom kole je
s 5. výhrami a 2. prehrami na
peknom 3. mieste tabuľky. Voderady „B“ je účastníkom 8.
ligy MO Trnava. Zostavu Voderady „B“ mužstva tvoria hráči:
Roland Mizera, Jozef Hanzel,
Marek Vígh, Stano Tučnovič,

Vlado Schiffel, Roman Lovás,
Ľuboš Sitár st., Miro Zolvík
a Ľuboš Sitár ml. B – mužstvo
je po siedmom kole s 3. výhrami, 1. remízou a 3. prehrami na
uspokojivom 6. mieste tabuľky.

Stolnotenisový klub bude aj
v tomto roku organizovať už
tradičný turnaj o Pohár starostu obce pre neregistrovaných hráčov, ktorý sa usku-

toční dňa 27.12.2017 (v stredu) o 10:00 hod. v malej telocvični ZŠ Voderady. Štartovné je 5 eur, v cene štartovného
je zahrnuté občerstvenie. Na
tento turnaj Vás aj touto cestou pozývame a tešíme sa na
Vašu účasť.
V úvode Nového roka 2018 sa
už tradične uskutoční Turnaj
Stolnotenisového klubu Voderady pre registrovaných hráčov,
ktorý bude obsadený hráčmi od
8. ligy až po 2. ligu v rámci Bratislavského a Trnavského kraja.
Turnaj sa uskutoční 6.1.2018 so
začiatkom o 9:00 hod.

Príďte si zacvičiť...
Pozývam všetkých, ktorí majú chuť si zacvičiť, aj nových nadšencov pohybu.
Cvičí sa každý pondelok a v stredu o 18:00
hodine v malej telocvični ZŠ. Zo sebou je
potrebné si priniesť športovú obuv, uterák,
vodu na pitie a najmä chuť sa hýbať.
Posledná hodina v tomto roku je 20.12.2017
a v novom roku začíname 08.01.2018.
Všetkým prajem krásne sviatky, plné pokoja, mieru a rodinnej pohody.
Vaša cvičiteľka Zuzana Pospíšilová

Členovia Stolnotenisového klubu Voderady želajú všetkým
obyvateľom Voderád krásne
a pokojné prežitie Vianočných
sviatkov a do Nového roku 2018
veľa zdravia, šťastia a úspechov
v rodinách aj v práci.
Vladimír Schiffel,
STK Voderady
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Voderadčan dáva priestor
občanom
Voderadčan je časopis nás všetkých. Dáva
priestor vyjadriť sa obyvateľom Voderád
k rôznym témam života v našej obci. Našu redakciu požiadal p. Milan Petráš o zverejnenie
nasledujúceho príspevku.
Oneskorené vysvetlenie
Aktivity petičného výboru ohľadom využitia
dlhoročne opusteného internátu a laboratórií
ma primäli k spomínaniu.
Zúčastnil som sa aktu uvedenia starostu obce
M. T. do druhého funkčného obdobia. V sále
bolo okrem rodinných príslušníkov päť občanov Voderád. Už to niečo signalizovalo.
V diskusii som pochválil všetko pozitívne, čo
sa v obci spravilo. Samozrejme, s neporovnateľne vyšším obecným rozpočtom.
Starostovi som položil niekoľko otázok a mojich postrehov.
1. Petičný výbor občanov, ktorého som bol
členom, bez prispenia Obecného úradu zabezpečil po niekoľkohodinovom rokovaní na
TSK zákaz prejazdu (ktorý stále platí) nákladných áut so štrkopieskom z Pustých Úľan cez
obec.
Starosta na rokovaní nebol, a preto som mu
odniesol úradné rozhodnutie. Očakávali sme,
že prijme členov petičného výboru a poďakuje
im za dosiahnutie zákazu prejazdu, ktorý dotknutí obyvatelia privítali. Nedočkali sme sa.
Pri uvádzaní do funkcie som od neho požadoval dokumentáciu, kedy žiadal Obvodné oddelenie Polície a Dopravný inšpektorát kontrolovať dodržiavanie tohto zákazu. Petičný výbor
nemá kompetenciu kontrolovať vykonávateľnosť zákazu prevozu.
2. Ornica na rekultivácie
Ornica z investičných stavieb sa masívne prevážala na súkromný pozemok. Aj keď dal štátny orgán súhlas, bolo povinnosťou starostu podať námietku, pretože lokalita podľa pedologického prieskumu nevyžaduje rekultiváciu. Pozemok má dostatočne mohutný horizont ornice. Dokonca súkromník vytvoril „orničné pohoria“. Škoda, že obec sa neuchádzala o ornicu, a mohla sa v obci založiť výrobňa kompostu. Doriešil by sa aj zber biologického odpadu.
3. Betonárka
Navrhol som, aby stavby vyvolávajúce záťaž
na životné prostredie a dopravu, boli schvaľované obecným referendom.
4. Protipovodňová ochrana
Obec za starostovania K. S. prekvapilo vybreženie potoka. Voda atakovala cestu Pavlíc.
Jednostranné, protiprávne zvýšenie hrádze v
inundačnom území spôsobilo tento stav, ktorý
sa môže zopakovať. Kto vydal na stavbu stavebné povolenie?

Požadoval som analýzu, východiská a využívanie múdreho projektu Bernardha Petriho, ktorý v parku a lesoparku vybudoval veľké depresné miesta. V dnešnej modernej dobe
ich volajú suché tendre. Sú najjednoduchším
a účinným spôsobom na sedimentáciu listov a
riadené zachytávanie prívalových vôd. Vďaka tomu na rovine založili lesopark. Žiaľ, pri
stavbe cesty do Palíc zasypali priepust pod
mostom (ten asanovali), ktorý slúžil na odvedenie vody z inundačného územia.
5. Dopravné značenie
Predimenzované na Jozefovom dvore.
6. Betónová socha na cintoríne
Podľa P. Sedláka supergýč. Potvrdzujem. Cintorín je obecný a na umiestnenie sochy na verejnom priestore je potrebné vypísať súťaž,
ktorú vyhodnotia odborníci. Všade vo svete sakrálnu tému zhotovovali uznávané osobnosti. Nemožno ju považovať ani za rustikálne
dielo. Betónové monštrum sa začalo rozpadávať. Starosta prekročil svoje právomoci.
7. Úcta k súkromnému vlastníctvu
Starosta oznámil spolumajiteľom pozemku, že
ak nepristúpia na jeho podmienky, vyvlastní
ich za cenu, ktorú stanovilo Obecné zastupiteľstvo. Môže navrhnúť, ale nie stanoviť. Vyvlastňovať len preto, že iné riešenie by bolo
pre obec drahšie, je právne neobhájiteľné. Protiprávny postup starostu bol úradne zastavený.
8. Dane z nehnuteľností
Výzva K. Sedláka o dodatočnej legalizácii stavieb a prestavieb nebola úplne realizovaná. Sú
to dane pre obec a výmer by mal zodpovedať
reálnemu stavu nehnuteľnosti a výmeru priľahlej pôdy. Je to citlivá otázka, ale treba ju
riešiť. Buď nové reálne priznania, alebo audit.
9. Cesta cez Hlavnú ulicu
Opakovane sme sa dostali do spravodajstva
TA3. Niveleta bola zbytočne zvýšená. Podľa
starostu M. T. je to vec statika. Myslel asi projektanta. Investičný zámer definuje objednávateľ.
Čakajú nás neočakávané zrážkové úhrny a komunikácie by mali plniť funkciu odvádzačov
prívalovej vody.
10. Fenomén rovné strechy
Pošta, prístavba školy, zatečená materská škola.
Náchylnosť na zatekanie, veľké tepelné straty.
11. Priame zadania
Starosta tvrdil, že pre nezáujem dodávateľov
musel využívať priame zadania. Bolo to v čase
poklesu stavebných investícií, keď sa do vypísanej súťaže hlásilo až 15 uchádzačov.
12. Nová pošta
Priestor nie je architektonicky dobre zvládnutý. Budovy na mieste pôvodného cintorína
zjavne nevytvárajú súlad. Dobrým príkladom

sú neďaleké Pusté Úľany.
13. Postreky PD v kontakte so záhradami občanov. Obec by mala zastupovať dotknutých
občanov, len vtedy to bude účinné.
14. Všeobecne záväzná smernica o zákaze
rušivého oznamovania separácie, peria atď.
Ostatní využívajú obecný rozhlas v stanovených hodinách.
15. Návrh na osadenie meračov rýchlosti áut.
16. Starostom kritizované necertifikované vodomery boli vymenené až v druhej polovici
volebného obdobia.
17. Obec zjavne porušovala autorský zákon vo
verejných dokumentoch.
18. Voderadčan
V tiráži je označenie obecné noviny. Vydavateľské právo je neprenosné. Starosta M. T. neoprávnene sám použil celé číslo na svoju predvolebnú agitáciu. Použil nezmenený názov a
formát obecných novín, ktorých vydavateľom
bola obec Voderady.
Nie je dôležité, či si náklady zaplatil. Obec
mala bezplatne ponúknuť na prezentáciu
programu rovnaký priestor všetkým kandidátom. Bolo by to vhodné deklarovanie rovnosti
zakotvenej v Ústave SR.
19. Netreba si privlastňovať to, v čom obec
nemala iniciatívu:
a) Pomenovanie ulíc. Je to rozhodnutie vlády
pod tlakom záchranných zložiek, nie rozhodnutie starostu a obecného zastupiteľstva.
b) Obec prvá spravila plán obnovy parku. V
skutočnosti je to tretí. Prvý spravil najlepší
znalec historických parkov doc. RNDr. Gejza Steinhübel, CSc. z Arboreta v Mlyňanoch.
Druhý z rozhodnutia prof. Ing. Tibora Pálku,
CSc. spravila Ing. Jakabová. Tej som aj, netušiac, že raz budem obyvateľom Voderád, pomáhal s historickými podkladmi. Jej číslovanie stromov ešte sem-tam vidieť a celý projekt
je v archíve bývalej poľnohospodárskej školy
vo Voderadoch.
20. Nepokladal som za primerané, dôstojné
ani slušné znevažovanie protikandidátov (P.
Sedlák, Remenár). Invektívy nič nevyriešia.
Požadoval som písomnú odpoveď. Tej som
sa nedočkal. Starosta M. T. mi suverénne povedal: „Keby bol v parlamente (o tejto ambícii som nevedel), tak Vás dám po troch minútach vyviesť.“ Zdôrazňujem, že som nebol pod
vplyvom alkoholu, psychotropných látok ani
som nepoužíval urážlivé výrazy. Otec starostu mi na dôvažok povedal: „Načo chodíte medzi nás, my nie sme na Vás zvedaví.“ Bolo to
bezprostredné, rustikálne úprimné a vystihuje
to situáciu. My občanov nepotrebujeme. Jeho
úprimné slová som si zobral k srdcu a okrem
volieb som sa nezúčastnil na žiadnom obecnom podujatí.
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V RTVS a aj v poslednej monografii Najväčší
z veľkých sa deklarujem ako Voderadčan. Nedávno u nás natáčali audiovizuálny dokument
Rande s Relkom. Som Voderadčan, aj keď ma
chceli exkomunikovať. Sloboda prejavu je svätá. Vytratila sa úcta, vľúdnosť. Úspechy ani moc
by nám nemali zaslepovať zrak, ale otvoriť oči.
Sprístupňujem spoluobčanom moje „previnenia“, za ktoré som si vyslúžil od M. T. nelichotivé hodnotenie vo Voderadčane. Po rokoch využívam zákonné právo na odpoveď. Pred prvými
voľbami strávil M. T. tri dlhé večery v našej domácnosti. Preberali sme mnohé pálčivé otázky
a neveril som, že sa raz dočkám takej nepeknej
reakcie. Jedine dobrota bez vyvyšovania občanov a dokonca aj detí pomôže spojiť ľudí dobrej
vôle do komunity, v ktorej všetci chceme priateľsky žiť. Múdry človek vie, že nevie všetko.
Aj preto je ochotný a schopný prijímať aj názory iných. To je jediná cesta. Kto ju spozná včas,
získa náskok.

Aktualizovaný dodatok
1. Za najúspešnejšiu akciu za posledné roky
pokladám sanáciu obrovskej nelegálnej skládky. Vďaka patrí všetkým, ktorí s použitím európskych fondov zbavili obec veľkej hanby. Nepochopiteľne sme za smiešny poplatok absorbovali netriedený odpad produkovaný aj mimo obce. Pravidelne som sledoval tieto práce a viem, o čom píšem. Privítal by som
obsiahlu reportáž vo Voderadčane.
2. Potešil ma článok o A. Halásovi. Poznám
ho od škôlky až po tvrdé tréningy v univerzitnom bazéne. Je pozitívnym príkladom pre
mladých Voderadčanov. Nestratil sa ani v európskych bazénoch. Pre mňa je to chlapec,
ktorý zmenil sám seba.
3. Nepochopiteľne sme prišli o najstaršiu komunálnu stavbu v obci. Mekku vzdelávania
a morálnosti. Dala a mala sa zachrániť.
Už to pomenovanie – odstránenie školy – je
nenáležité. Za školu sa neradno hanbiť. Dlhé

desaťročia bola kolískou vzdelanosti a morálnosti voderadských deťúreniec.
Od nového vedenia obce sme to nečakali. Ani
jeden volený funkcioár nemal vo volebnom
program „odstránenie“ školy.
Údajne bola vlhká. Ale po kvalitnej značkovanej tehle sa len tak zaprášilo. Neostalo ani na
múrik pripomínajúci tehliarsku výrobu v obci.
Dedina mala tri prepotrebné dominanty: kostol – cintorín – školu. Kostol bol značne obnovený (dlažba, lavice, okná, odstránený kováčsky hodinový stroj, nevedno, kde skončili staré obrazy). Neviem, či si po týchto zásahoch
udrží zápis v kategórii NKP.
Cintorín na správny príkaz Jozefa II. musel
byť v extraviláne z hygienických dôvodov.
A školu sme si zrútili sami.
Taká je realita. Pri takýchto nezvratných rozhodnutiach by bolo načim dobre veci zvážiť.
Milan Petráš

Vianočná nádielka nových kníh
Nezabúdame na vás, milí čitatelia a aj tento rok si nájdete „pod stromčekom“ v obecnej knižnici nové knihy. Na aké tituly sa môžete tešiť, sa dozviete na www.voderady.sk
- Služby občanom - Obecná knižnica.
Nové, objednané knihy budú k dispozícii
pripravené pre vás na vypožičanie približne
od 1. februára 2018. Informujte sa :)
Zoznam objednaných kníh:
Cigaretka na dva ťahy - Dominik Dán, Pôvod - Dan Brown, Čierny rok: Vojna mafie - Jozef Karika, Mäso - Vtedy na východe - Arpád Soltész, Tí, ktorí zlyhali - Michael Hjorth, HansRosenfeldt, Romanovovci
(1613 - 1918) - Simon Sebag Montefiore, Tichá guvernantka - JulieKlassen, Žltá hviezda
- JenniferRoy, Úlomky ženy - Katarína Kr-

náčová, Kroky v daždi - Katarína Gillerová
Irenine deti - Tilar J. Mazzeo, Podvedená
láska - Mária Hamzová, Sama v búrke - Andrea Rimová, Stále vládne mráz - CillaBörjlind, RolfBörjlind, Zaklínač II.: Meč osudu - AndrzejSapkowski, Malá kniha hygge - MeikWiking, Handrová bábika - Daniel Cole, Polnočná banda - David Walliams,
Dievča v ľade - Robert Bryndza, Za zatvorenými dverami - B.A. Paris, Somár je Švajčiar - Jozef Banáš, Od rozprávky k rozprávke: Labková patrola, Slovenský rok - Katarína Nádaská, Vo dvojici - Nicholas Sparks,
Oheň v duši - Jana Šulková, Odíď z mojich
snov - Marta Fartelová, Rosnička - František Kozmon, Deduško, rozprávaj - Ladislav
Špaček, 365 najkrajších príbehov, Nejdem a

basta! - Gabriela Futová, Terka sa učí bicyklovať - Liane Schneider, Eva Wenzel-Bürger
Terka dostane mačiatko - Liane Schneider,
Eva Wenzel-Bürger, Dokonalá Klára - Gabriela Futová, Staroveký Egypt - Miroslav
Verner, Prvá strieborná kniha snov - KerstinGier, Kľúč - Sara B. Elfgren, Mats Strandberg, Oheň - Sara B. Elfgren, Mats Strandberg, Kruh - Sara B. Elfgren, Mats Strandberg, Domov pre neobyčajné deti slečny Peregrinovej - Ransom Riggs, Operácia
Muž v čiernom - Jørn Lier Horst, Jeden z nás
klame - Karen M. McManus, Bohatý otec,
chudobný otec - Robert T. Kiyosaki, Lolita
- Vladimir Nabokov, Ivy Pocket: Chodiaca
pohroma - Caleb Krisp, Ivy Pocket: Neriadená strela - Caleb Krisp

Obecná knižnica „ide“ podľa plánu
Knižnica stále sídli v suteréne kultúrneho
domu, ale s veľkou radosťou očakávame presťahovanie sa do nových priestorov v Starej
škole, ktoré bude reálne začiatkom roku 2018.
Bezbariérový prístup do knižnice umožní širšej verejnosti ľahší prístup do budovy, čo ocenia určite aj mamičky s malými deťmi.
V knižnici naďalej prebieha evidencia knižničných jednotiek v novom knižničnom informačnom systéme. Je to dlhodobý proces,
nakoľko sa môžeme pochváliť veľmi krásnou zbierkou kníh, čo sa týka počtu aj žánrov. V knižnici môžete nájsť knihy pre úplne malých čitateľov, ktorí si vzťah ku knihám ešte len začínajú pestovať, knihy pre deti
a mládež, beletria pre dospelých – od romantiky až po detektívky či thrillery, slovníky, encyklopédie, biografickej a autobiografickej literatúry, náučnej literatúry, rôzne hry pre deti,

ako dar nám pribudli aj časopisy s receptami...
Jednoducho povedané, je z čoho vyberať.
Ešte raz by som vyslovila prosbu hlavne
k rodičom, aby spoločne s deťmi prešli svoje súkromné knižnice a ponachádzali knihy, ktoré majú vypožičané viac ako pol
roka, a o ktoré majú záujem ďalší čitatelia. Stále sa do knižnice nevrátil veľký počet vypožičaných kníh.
Pripomínam informáciu pre záujemcov o registráciu v obecnej knižnici, že návšteva knižnice sa nespája so žiadnym poplatkom. Knihy
sa zapožičiavajú bezplatne.
V tomto roku sa knižnica rozrástla aj o mnoho darovaných kníh. Takto sa chcem darcom
kníh poďakovať, veľa darovaných kníh nahradilo viac poškodené knihy v knižnici, popr.
boli knihy nahradené novšími vydaniami a
boli doplnené aj viac dielne série kníh. Vy-

radené knihy si čitatelia majú možnosť vziať
do súkromnej knižnice, viaceré vyradené knihy skončia v projekte knihobeznik.sk, a týmto spôsobom dávame knihám nový domov a
možnosť knihu prečítať viacerým čitateľom.
Pri príprave tohto čísla aj ja pomaly zapĺňam
košík s novými knihami, aby aj naša knižnica pocítila čaro Vianoc a pripravila pre Vás
vianočnú nádielku v podobe krásnych a nových kníh. Veríme, že s výberom kníh, potešíme každého.
Veľmi sa teším na pravidelných čitateľov
a samozrejme aj na tých, ktorí nad registráciou v knižnici ešte len váhajú...
Prajem Vám krásne Vianoce, pod stromčekom okrem iného aj veľa krásnych kníh
a veľa zdravia, spokojnosti a radosti do Nového roku 2018.
knihovníčka Adriana
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Kultúrne dianie v obraze
Obecný deň Voderady - 22.júl 2017
Som srdcom Voderadčan... v znamení tejto myšlienky sa opäť stretli voderadčania, rodáci, príbuzní, priatelia a známi „pod jednou stre-

chou“. Skutočnosť, že tá pomyselná strecha nám bola tak trochu pritesná je krásnym dôkazom, že sme v takom veľkom počte spoločným stretnutím vyjadrili spolupatričnosť a vzťah k Voderadom. Dovidenia o rok, priatelia! :-)

Úcta k starším - slávnostné popoludnie pre seniorov - 15.10.2017

Retro Oldies párty „na staré hody“ - 25.11.2017

Viac fotografií z podujatí nájdete na www.voderady.sk - Fotogaléria - Albumy podujatí
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Receptár Voderadčana
Vianočný štedrák
Cesto:
600 g polohrubej múky
250-300 ml vlažného mlieka
150 g masla
100 g práškového cukru
1 kocka droždia
štipka soli

Maková plnka:
300 g mletého maku
200 ml horúceho mlieka
120 g práškového cukru
10g masla
trocha nastrúhanej citrónovej
kôry
Orechová plnka:
300 g mletých orechov

200 ml horúceho mlieka
80 g práškového cukru
trocha nastrúhanej citrónovej
kôry
Tvarohová plnka:
300 g tvarohu
80 g práškového cukru
2 vajcia
1 vanilkový cukor
trocha nastrúhanej citrónovej
kôry
30 g hrozienok
Slivková plnka:
200 g slivkového lekváru
Každú plnku si pripravíme
zvlášť v miske.
Z mlieka, trošky cukru a droždia si urobíme kvások, zmieša-

Svieže ovocné košíčky
450 g hladkej múky
140 g práškového cukru
300 g masla
1 vajce
kávová lyžička prášku do pečiva
Krém:
500 ml mlieka
60 g prášku Zlatý klas
(1,5 balíčka)

Fánky bez smaženia
Cesto na fánky si pripravíme deň
vopred.
400 g hladkej múky
1 Palmarin
1 kyslá smotana
1 žĺtok
štipka soli
cesto dáme do fólie a odložíme

2 žĺtka
125 g cukru
uvaríme puding, do horúceho
pridáme 125 g masla a dobre vymiešame
Cesto vypracujeme, necháme
30 minút odležať a po kúskoch
vtláčame do väčších formičiek –
košíčkov, alebo vyvaľkáme, povykrajujeme a dáme piecť do
na chladné miesto
Na druhý deň vyvaľkáme na 2-3
mm
Radielkom nakrájame na kocky, v strede nakrojíme, obalíme
v práškovom cukre s vanilkou.
Poukladáme na papier a pečieme
do ružova asi na 180 – 200 °C.
Receptár pre vás pripravila
Miroslava Kramárová

me s múkou a ostatnými surovinami a vymiesime cesto.
Necháme asi 30 minút podkysnúť. Potom ho dáme na pomúčenú dosku a rozdelíme na 5
bochníčkov. 4 postupne vyvaľkáme na veľkosť plechu. Plech
vymastíme a položíme prvý plát
na ktorý natrieme makovú plnku. Prikryjeme ho druhým plátom, na ktorý rozotrieme slivkový lekvár. Dáme tretí plát a orechovú plnku. A na štvrtý plát
tvarohovú plnku. Z posledného cesta vytvarujeme valčeky a urobíme na koláči mriežku. Pečieme v rúre na 170 °C asi
1 hodinu a po upečení potrieme
mriežku rozpusteným maslom.
Štedrák je dobrý na druhý deň
keď trochu zmäkne.

väčšej formy na
mafinky na 200 °C
asi 10 min.
Po vychladnutí naplníme krémom,
na vrch dáme ovocie. Polejeme želatínou – najlepšie
číre tortové želé.

Prajeme Vám
krásne a veselé
Vianoce!

Nech sú sviatkami plnými lásky,
pokoja a oddychu.
Nech je vaše srdce obklopené láskou
všetkých blízkych a žiari šťastím jasne
ako Betlehemská hviezda.
Nech pod stromčekom nájdete darčeky,
ktoré vás pri srdiečku zahrejú a zažijete
chvíle, na ktoré budete vždy s úsmevom
spomínať.
Príjemné prežitie Vianoc a v Novom roku
2018 veľa zdravia a pohody!
dy starého roka
čítame posledné sekun
Na Silvestra v noci odpo
m na námestí!
ojo
ne privítame ohňostr
a Nový rok 2018 spoloč
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