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Komunálne voľby 2018
Na základe oficiálneho vyhlásenia termínu komunálnych volieb predsedom NR SR, OZ obce Voderady na mimoriadnom zasadnutí dňa 02.
08. 2018 určilo v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva 1 volebný obvod v obci Voderady a počet volených poslancov 9. Miestna volebná komisia zaregistrovala 21
kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a 6 kandidátov pre
voľby starostu obce Voderady. Všetci kandidáti splnili potrebné náležitosti k registrácii. V deň volieb dňa 10. novembra 2018 bola volebná
miestnosť otvorená v čase od 07:00 do 22: 00 hodiny. Hlasovanie počas
celého volebného dňa sa uskutočnilo bez narušeného volebného aktu.

Výsledky volieb
Počet volebných okrskov v obci Voderady

1

Počet voličov zapísaných v zozname voličov

1227

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

721

Počet odovzdaných obálok

721

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu

709

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do OZ

700

Počet zvolených poslancov

9

Za starostu obce Voderady bola zvolená
Ing. Anita Gajarská s počtom 336 hlasov
Počet platných hlasov, ktorí získali ostatní kandidáti
na starostu obce:
Mgr. art. Michal Matejčík - nezávislý kandidát

199

Do obecného zastupiteľstva boli zvolení 9. kandidáti
Mgr. Veronika Živická - nezávislá kandidátka

401

Ing. Anita Gajarská - nezávislá kandidátka

384

Ing. Vladimír Haršány - nezávislý kandidát

358

Marek Krajčovič - nezávislý kandidát

295

Martina Pastuchová - nezávislá kandidátka

284

Mgr. Daniela Kušnírová - nezávislá kandidátka

282

Ing. Jaroslav Zaťko - nezávislý kandidát

247

Tibor Bilčík - nezávislý kandidát

233

Karol Sedlák - kandidát koalície politických strán
SMER-SD, SNS

231

Kandidáti, ktorí neboli zvolení do obecného zastupiteľstva
sa podľa poradia počtu získaných hlasov stávajú náhradníkmi
v nasledovnom poradí:
Ing. Edita Tašká - nezávislá kandidátka

230

Miloš Rybanský - kandidát strany DOMA DOBRE

215

Branislav Rosypal - nezávislý kandidát

208

Mgr. Bystrík Rosypál - nezávislý kandidát

202

Mgr. Richard Sedlák - kandidát koalície strán SMER-SD, SNS

179

Mgr. Matej Ribanský - nezávislý kandidát

176

Ing. PhD. Vladimír Rašla - kandidát koalície pol.
strán Sloboda a solidarita, OĽANO

161

Ľuboš Zatko - kandidát koalície strán SMER-SD, SNS

158

Mgr. Matej Ribanský - nezávislý kandidát

67

Viera Formanková - nezávislá kandidátka

119

Miloš Rybanský – kandidát strany DOMA DOBRE

59

Mgr. Klaudia Klasovská - nezávislá kandidátka

105

Radoslav Ivančík - nezávislý kandidát

40

Jozef Lehota - kandidát pol. strany SDKÚ- DS

84

Mgr. Ľuboš Maár - nezávislý kandidát

8

Jaroslav Kočiš - kandidát pol. strany DOMA DOBRE

76

Zápisnica MVK o výsledku volieb bola podpísaná dňa 11.11.2018
o 01:16 hodine. Správnosť údajov svojím podpisom potvrdili všetci
členovia miestnej volebnej komisie. Následne odpis zápisnice MVK
potvrdil a podpísal predseda okresnej volebnej komisie na Okresnom
úrade v Trnave.
Po oficiálnom zverejnení výsledkov volieb bolo MVK doručené čestné
prehlásenie Ing. Anity Gajarskej o vyjadrení nesúhlasu s prijatím mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. Ing. Anita Gajarská bola zvole-

Ďakujem...

Veľmi pekne ďakujem odstupujúcemu starostovi obce Pavlovi Augustínovi za múdre
richtárčenie. Mal za sebou náročnú a vyčerpávajúcu prácu, ale vypočul prosby občanov
a súhlasil s kandidovaním na starostu obce.
Už pred voľbami mal silnú podporu a raritne
bol jediným kandidátom. To bol silný mandát. Prirodzenou autoritou upokojil nedobrú
atmosféru v obci. Do úradu vniesol rozvahu, ľudskosť, pochopenie, úctu a prepotrebnú pokoru. To sú atribúty, bez ktorých niet

ná za starostu obce Voderady a pre nezlučiteľnosť funkcií podľa ustanovenia § 13 ods. 3 a) zákona o obecnom zriadení sa mandátu poslanca OZ dobrovoľne vzdala.
Následne o uvoľnení mandátu poslanca obecného zastupiteľstva bola
písomne informovaná Ing. Edita Tašká, ktorá podľa počtu získaných
hlasov je prvým náhradníkom. Na základe uvedených skutočností,
Ing. Edita Tašká písomne vyjadrila súhlas s prijatím mandátu poslanca
obecného zastupiteľstva.
Gabriela Pittová, OcÚ

dobrých a správnych rozhodnutí.
Za starostu nastúpil so zašitými vreckami
a funkciu povýšil na službu občanom. Postoj
hodný nasledovania. Obecnú „kasu“ prebral
v žalostnom stave a vedenie obce odovzdal
v dobrej finančnej kondícii.
Verím, že mnohí spoluobčania sa stotožnia
s mojimi postrehmi a preto môžem napísať
v množnom čísle ...ďakujeme Paľko.
Ing. Milan Petráš, PhD.

Termíny zasadnutí
Obec. zastupiteľstva
24.01.2019 17:30 - 1. riadne zasadnutie OZ
14.03.2019 17:30 - 2. riadne zasadnutie OZ
02.05.2019 17:30 - 3. riadne zasadnutie OZ
27.06.2019 17:30 - 4. riadne zasadnutie OZ
22.08.2019 17:30 - 5. riadne zasadnutie OZ
26.09.2019 17:30 - 6. riadne zasadnutie OZ
07.11.2019 17:30 - 7. riadne zasadnutie OZ
12.12.2019 17:30 - 8. riadne zasadnutie OZ
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Na zamyslenie...
Vážení čitatelia Voderadčana,
chcel by som sa podeliť s niekoľkými postrehmi, ktoré som nadobudol počas výkonu funkcie starostu obce. Je možné konštatovať, že súčasný životný štýl zasiahol aj našu obec. Starší
obyvatelia obce žijú ešte z pamätí svojich rodičov a spomínajú ich aj mladším. Tie časy sú
už v nenávratne a zdá sa, že mladšia generácia
spomienky už akosi nechce počúvať, nakoľko
je život úplne iný. Je naozaj život úplne iný???
No samozrejme, že dobou sme sa dostali do
sveta vyšších technických príležitostí a rozmach techniky pokračuje ďalej. Ale, čo človek? Je iný? Je formovaný touto technikou
k lepšiemu? Menia sa jeho povahové rysy na
základe nových informačných systémov a digitalizácie? Nestávame sa otrokmi závislostí
na technike, keď ju nesprávne chápeme? Veľa
otázok by sa dalo naformulovať na túto tému,
ale chcem sa vrátiť k otázke, či je človek v
charakterových, citových, mravnostných, rodinných a iných životných situáciách iný?
Mne vychádza jednoznačná odpoveď, že nie.
Veľkým dôkazom tohto tvrdenia sú nepriaznivé medziľudské vzťahy, zlé rodinné spolunažívanie z titulu rozdeľovania majetkov (dedičské konanie, delenie pozemkov po vrátení do
súkromného sektoru, delenie majetku ako takého...), ktoré si vzali svoju daň vo forme závisti, ohovárania, nespravodlivosti, vyvolanej
hlavne medzi rodinnými príslušníkmi; teda
postavila sa hrádza medzi bratom, sestrou,
rodičom, príbuznými...atď. Obec sa hlási ku
kresťanstvu, rímsko-katolíckej cirkvi. Predpokladá sa, že by sme sa mali približovať k učeniu evanjelia aj vo svojom spôsobe života. Ale
je to tak? Je náš život príkladným pre iných?
Urobili sme si inventarizáciu svojho vnútra?
Hodnotíme človeka len podľa toho, či chodí
alebo nechodí do kostola? A sme vlastne príkladom my, čo do kostola chodíme?
Darmo budeme svietiť vianočnými ozdobami,
rozžiarenými stromčekmi, obdarúvať sa drahými darčekmi, keď bude v našich srdciach
tma a Vianoce sa stanú len ďalšou každodennou povinnosťou. Darmo prihlásime svoje
dieťa na prijímanie, či birmovku, keď nebudeme dobrým príkladom... Povieme si, nech sú
spokojní starí rodičia a máme to vybavené, je
to za nami. Verte mi, takýmto prístupom klameme sami seba, naše presvedčenie nie je jednoznačné, je až priam farizejské. No najhoršie je to, že túto našu pretvárku rýchlo pochopia deti a mládež a stávajú sa falošnými účastníkmi životného deja v rodine, ba právom nám
vytýkajú naše správanie.
Dôkazov na naše negatívne konanie je veľa,
ale vyberiem tie najčerstvejšie. Pozrime si situáciu predvolebného obdobia, v ktorom sa

Menej
administratívnej
záťaže pre občanov
Od 1.9.2018 nadobudol právoplatnosť zákon proti byrokracii, vďaka ktorému občania nemusia pri vybavovaní agendy dokladovať listinnú formu niektorých dokladov.

doslova pretekalo v klamstvách, neuskutočniteľných veciach, v nemožných sľuboch a bohužiaľ aj urážkach. Asi to nestačí potom povedať - to bol predvolebný boj. Natíska sa
otázka: „išlo úprimne o dobro občanov, alebo o dobro moje a mojich vyvolených?“ Tak
či onak, je potrebné spomenúť, že žiadne materiálne veci neposunú túto obec dopredu a už
vôbec nie naivné sľuby a boje medzi jednotlivými skupinami. Nie je správne, ak prichádza
poslanec alebo starosta, ktorý si ide hájiť svoje záujmy, čerpať benefity z obce a zabúda na
občanov. Takíto ľudia nepomôžu dedine a narobia viacej zla ako dobra.
Dovoľte mi osobné neskromné vyznanie. Mojim krédom vo funkcii starostu (a k tomu som
viedol aj poslancov a pracovníkov úradu),
bolo pomôcť každému občanovi. Nie vždy sa
to ale dá (zákonné normy, predpisy, nariadenia) a preto možno prichádzalo k niektorým
nedorozumeniam. Môžem však jednoznačne
prehlásiť, že som vedome nikomu neuškodil
a odchádzam z úradu po splnení všetkých prísľubov, ktoré som občanom dal (kto nechce,
nevidí vytvorené diela), odchádzam s pocitom
dobre vykonanej práce a každému občanovi sa
môžem rovno pozrieť do očí.
Práca starostu je náročná na vedomosti, prácu
s ľuďmi, na organizačné schopnosti, jednoducho táto pozícia potrebuje čestnú a svedomitú osobnosť, ktorou nepochybne novozvolená
starostka je, a aj preto ste jej dali svoje hlasy.
Je historicky prvou ženou v tejto funkcii a ja ju
ubezpečujem, že ak bude potrebovať pomoc,
tak jej pomôžeme v tak širokej problematike,
ako je riadenie obce.
V závere chcem poďakovať najmä pracovníkom obecného úradu a všetkým vám, občanom Voderád, ktorí ste si vážili moju prácu
a aj tým, ktorí ste ju zdravo kritizovali.
V roku 2019 Vám chcem popriať veľa Božích
milostí, pevné zdravie, aby v našom živote
prevládala úcta jeden k druhému, láska a svornosť, aby sme vždy s hrdosťou v srdci hlásali... Som Voderadčan!
doc. Ing. Pavol Augustín, CSc.

Netreba dokladovať list vlastníctva
z katastra nehnuteľností
•
k prihláseniu občana na trvalý /prechodný pobyt v obci
•
k určeniu/zrušeniu súpisného čísla
•
k ohláseniu drobnej stavby
Netreba dokladovať výpis z obchodného registra
•
k zriadeniu prevádzky na území
obce Voderady

Pracovník obecného úradu si uvedené doklady pri výkone úradnej činnosti preverí online prostredníctvom portálu Over Si.
Portál bol zriadený úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a
slúži iba orgánom verejnej moci.

VZN, ktoré vstúpili
do platnosti
od 1.1.2019:
• Dodatok č. 1/2018 k VZN Obce Voderady č.1/2015 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Voderady - Zmena v prílohe č.1 Sadzobník miestnych poplatkov - platný od 01.01.2019
• Dodatok č. 1/2018 k VZN Obce Voderady č.6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce
Voderady - platný od 01.01.2019
Viac info na www.voderady.sk/Dokumenty/VZN
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Editoriál
Vážení občania, milí Voderadčania,
držíte v rukách ďalšie vydanie novín obyvateľov obce Voderady, ktoré opäť prináša
množstvo nových a zaujímavých informácií
o živote a udalostiach, ktoré sa za posledné
obdobie v našej obci udiali. Ako sa budete
môcť presvedčiť, nebolo ich málo.

s ktorými budem úzko, a pevne verím, že aj
úspešne, počas nasledujúceho štvorročného
volebného obdobia spolupracovať v záujme
potrieb našej obce. Ich chuť a nadšenie pracovať pre obec je zrejmá, o čom som sa presvedčila na už niekoľkých zrealizovaných
pracovných stretnutiach.

Jednou z najvýznamnejších a najdiskutovanejších udalostí na sklonku minulého roka
boli nesporne novembrové Komunálne voľby, výsledok, ktorých priniesol, že som vďaka voličom, ktorí mi odovzdali vo voľbách
svoj hlas mohla nastúpiť do funkcie starostky našej obce, čo je pre mňa veľká česť a na
druhej strane veľká zodpovednosť, záväzok.
Za ich podporu som veľmi vďačná a verím, že ich dôveru nesklamem. Chcem sa
však poďakovať aj všetkým tým, ktorí využili svoje právo voliť a pristúpili k volebným urnám, aby si zvolili aj poslancov OZ,

Na tomto mieste by som sa však chcela poďakovať za cenné rady a veľmi profesionálny, no najmä ľudský prístup predchádzajúceho pána starostu doc. Ing. Pavla Augustína, CSc. pri odovzdávaní úradu. Vďaka takémuto prístupu bol prechod od bývalého vedenia obce k súčasnému kontinuálny a bez akýchkoľvek zbytočných komplikácií, ktoré by ochromili chod a život obce,
ktorý musí plynúť bez ohľadu na vzniknutú situáciu. Súčasne sa chcem poďakovať
všetkým pracovníkom obecného úradu, mojim kolegom, ktorí od začiatku so mnou korektne spolupracujú a sú mi nápomocní, čo
si veľmi vážim. Myslím, že za nás všetkých
môžem povedať, že našim cieľom bude aj
v nadchádzajúcom období vyvíjať úsilie zamerané na zlepšovanie podmienok pre pokojný a spokojný život v našej obci. Miera úspechu však nezávisí len od úsilia ľudí
vyššie spomenutých, ale aj od ostatných občanov našej obce. Mojim krédom je „Spolu
sme Voderady“, čím je vyjadrená podstata.
Dokonca aj zákon o obecnom zriadení pamätá na to, že rozvoj obce nie je len v rukách starostu, poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníkov obecného úradu či zopár dobrovoľníkov, ale nás všetkých, pretože obec to sú jej občania. Citujem: „Obyvateľ obce sa sám podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom
obce. Je povinný ochraňovať majetok obce
a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať
menšie obecné služby organizované obcou,
ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok
a sociálnych podmienok obyvateľov obce
a sú vykonávané v záujme obce, a tiež napomáhať udržiavať poriadok v obci.“ Mojim osobným želaním je, aby sme sa pokúsili prelomiť dnešný stav, ktorý je poznačený
negatívnym alebo žiadnym vzťahom a nezáujmom obyvateľov o spolupodieľaní sa na
miestnom živote a starostlivosti o spoločný
majetok, čo nasvedčuje aj počet a frekvencia činov vandalov, ktoré neustále zaznamenávame, naposledy či už vo forme poškodeného futbalového ihriska, poškodenia vianočnej výzdoby alebo rozbitých sklených
tabúľ autobusovej zastávky. Veľmi ocením, ak si budeme viac všímať svoje okolie, budeme k sebe pozornejší, ústretovejší,
tolerantnejší, zodpovednejší, slušnejší. Aby
som sa však nevyjadrovala iba v negatív-

Dávame do pozornosti
podnikateľom v obci
Voderady
V zmysle VZN č. 4/2017 o poplatkoch
za znečistenie ovzdušia sú podnikatelia na území obce Voderady povinní do
15. februára 2019 doručiť na Obecný
úrad oznámenie údajov potrebných pre
určenie výšky poplatku za znečistenie
ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia podľa skutočností z predchádzajúceho roka.Na základe doručeného oznámenia obec Voderady vydá
prevádzkovateľovi malého zdroja znečistenia ovzdušia rozhodnutie o výške
poplatku.
Tlačivo oznámenia si môžete stiahnuť
na webovom sídle obce Voderady:
www.voderady.sk – ako vybaviť - tlačivá na stiahnutie.

Upozornenie
občanom

Upozorňujeme občanov, ktorí na základe ohlásenia drobnej stavby (stavebného povolenia) uskutočnili pripojenie domácnosti na verejnú kanalizáciu
a do dnešného dňa neuzatvorili zmluvu o pripojení so spoločnosťou TAVOS,
a.s., aby čo najskôr tak urobili.
Pripojenie na verejnú kanalizáciu bez
uzatvorenia zmluvy, je porušenie zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Gabriela Pittová, OcÚ

nom tóne, som presvedčená o tom, že aj napriek spomínaným faktom stále medzi nami
žijú obetaví, múdri, šikovní, zodpovední ľudia s čistým srdcom. Pri ďalšom smerovaní a rozvoji obce budem stavať na spolupráci práve s takýmito občanmi, a vopred im
chcem vyjadriť svoje poďakovanie, pretože mnohokrát nezištne a s dobrým úmyslom
ponúkajú svoju pomoc obci, či už pri riešení
konkrétnych problémov alebo spolupodieľaní sa na obecných podujatiach. Svoju pozornosť a pomoc budem v nadchádzajúcom
období venovať aj všetkým obecným organizáciám, či združeniam ktorých pôsobenie v obci považujem za nesmierne dôležité a prínosné. Záleží mi na tom, aby vo svojich činnostiach pokračovali aj naďalej a verím, že naša vzájomná komunikácia a spolupráca v prospech obce bude úspešná. Súčasne budem podporovať aj rozumné myšlienky, ktoré budú viesť k zvýšeniu kvality života v našej obci.
Žijeme v obci, ktorá je krásna, ktorá má
svoju bohatú históriu, a pevne verím, že aj
úspešnú budúcnosť. Obec, ktorá môže poskytovať mnoho benefitov a nemusí zápasiť so základnými existenčnými problémami. Vážme si tento stav a „naše“ Voderady si spoločne zveľaďujme a rozvíjajme v
prospech nás všetkých. Máme na to všetky
predpoklady a preto verím, že sa nám to podarí.
Pred niekoľkými dňami sme privítali nový
rok 2019. Dovoľte mi aj touto cestou v mene
mojom, ako aj v mene poslancov OZ a pracovníkov obecného úradu zaželať vám pevné zdravie, osobnú spokojnosť, pracovné
úspechy, ale najmä čo najviac dôvodov na
úsmev a radosť.
Ing. Anita Gajarská
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Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo
Dňa 10.12.2018 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktorého účelom je naplnenie aktu a výsledkov
komunálnych volieb, ich uplatnenie v skutočnom obsadení najvyšších orgánov obecnej samosprávy a vytvorenie podmienok pre
zabezpečenie plynulého fungovania orgánov obecnej samosprávy v nadchádzajúcom
funkčnom období. Ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva je momentom, kedy
sa strieda reprezentácia volených funkcionárov obce, z čoho vyplýva, že doterajšie orgány stratia pôsobnosť i zodpovednosť a novozvolené sa ujmú svojej kompetencie a preberajú zodpovednosť. Na ustanovujúcom zasadnutí zložila zákonom predpísaný sľub novozvolená starostka obce Voderady Ing. Anita Gajarská prečítaním znenia sľubu a podpísaním jeho písomného vyhotovenia. Po tomto akte doterajší starosta doc. Ing. Pavol Augustín CSc. prehlásil, že zložením zákonom
predpísaného sľubu novozvolenej starostky
Obce Voderady sa skončilo jeho funkčné obdobie, odovzdal novozvolenej starostke Ing.
Anite Gajarskej insígnie a poveril ju vedením zasadnutia. Následne novozvolení poslanci prečítali a podpísali znenie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva.

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca
obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Poslanci OZ Obce Voderady: Mgr. Veronika Živická, Ing. Vladimír Haršány, Marek
Krajčovič, Martina Pastuchová, Mgr. Daniela Kušnírová, Ing. Jaroslav Zaťko, Tibor Bilčík, Karol Sedlák, Ing. Edita Tašká
Obecné zastupiteľstvo Obce Voderady
schválilo zástupcu starostky Ing. Vladimíra
Haršányho, ktorého OZ zároveň poverilo za
podmienok v citovaných ustanoveniach Zákona o obecnom zriadení zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.

OZ Obce Voderady zriadilo komisie OZ
a zvolilo ich predsedov:
Predsedníčka Finančnej, bytovej a sociálnej
komisie: Ing. Edita Tašká
Predseda Stavebnej komisie a komisie pre
životné prostredie: Ing. Jaroslav Zaťko
Predsedníčka Komisie pre kultúru, školstvo
a šport: Martina Pastuchová
Predseda Komisie pre verejný poriadok
a bezpečnosť: Tibor Bilčík
Obecné zastupiteľstvo Obce Voderady konštatovalo, že voľba členov zriadených Komisií OZ Obce Voderady sa uskutoční na nasledujúcom zasadnutí OZ.
Novozvolenej starostke ako aj novému zastupiteľstvu prajeme veľa úspechov a správnych rozhodnutí v prospech Voderád.
Mária Šišková, OcÚ
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Ako postupovať pri výrube drevín
Podľa § 2 ods. 2 písm. m) zákona č. 543/2002
Z.z. sa za drevinu rastúcu mimo lesa považuje strom alebo ker, vrátane jeho koreňovej sústavy, rastúce jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fondu.
Na každý jeden strom, ktorý rastie na záhrade alebo na ulici pred domom sa podľa § 47
zákona č. 543/2002 Z. z. na výrub dreviny
vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak
tento zákon neustanovuje inak.
Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z
nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení
výrubu dreviny.
Orgánom ochrany prírody kompetentným
vydávať súhlas na výrub je podľa § 69 ods.
1 zákona obec.
Tlačivo žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny nájdete na stránke www.soutt.sk
– tlačivá (poskytne Vám ho aj pracovníčka
obecného úradu). Žiadosť sa podáva na Spoločnom obecnom úrade, Kollárova 8, Trna-

va, poplatok za výrub stromov je 10,00 € fyzická osoba (100,00 € právnická osoba).
Podaním žiadosti proces výrubu dreviny nekončí. Na adresu Vám bude doručené Oznámenie o začatí konania, kde bude uvedený
dátum, hodina a miesto, kde sa stretnú všetci
účastníci konania. Až po posúdení estetickej
a ekologickej funkcie dreviny sa rozhodne o
povolení na jej výrub . Drevina, ktorá je určená na výrub, sa označí červenou farbou. Následne Vám bude doručené ROZHODNUTE
(súhlas/nesúhlas), na ktoré je povinný si po
uplynutí 15-dňovej lehoty od doručenia požiadať Spoločný obecný úrad v Trnave o potvrdenie právoplatnosti. Až dátumom označenia právoplatnosti sa Rozhodnutie stáva
právoplatným a môže nastať samotný výrub
dreviny. Na rozhodnutí bude uvedené okrem
iného aj spoločenská hodnota dreviny a bude
určená aj náhradná výsadba drevinami, ktorú
musíte vydokladovať.
Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm,
meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty v zastavanom území
obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2
b) pri obnove produkčných ovocných drevín
na účely výsadby nových ovocných drevín,

ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov
odo dňa výrubu,
c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm,
meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak
rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,
d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku, (úplne celé znenie v zákone č. 543/2002
Z. z)
Výrub stromov sa vykonáva v období vegetačného kľudu – od 1.10. do konca marca,
v mimoriadnych prípadoch aj mimo tohoto
obdobia.
(článok s použitím zákona č. 543/2002 Z.z.
spracovala Ing. Adriana Števlíková, OcÚ)

Vandalizmus vo Voderadoch
...alebo Čo vy na to?
Veľmi nás teší zverejňovať prostredníctvom
Voderadčana pekné a pozitívne správy a postrehy z našej obce, no tentokrát musíme poukázať aj na tú nepríjemnejšiu stránku – vandalizmus v obci. Je nám ľúto, že niektorí občania majú potrebu poškodzovať zariadenia,
ktoré majú slúžiť všetkým. Na sklonku roka
2018 sa takýchto počinov v obci udialo hneď
niekoľko za pomerne krátke obdobie. 17. decembra neznámy páchateľ vošiel motorovým
vozidlom na trávnik futbalového ihriska, z
ktorého si spravil pretekársku dráhu a svo-

jim počínaním poškodil jeho značnú časť.
Pár dní po slávnostnom rozsvietení vianočných dekorácií v obci sme zistili odcudzenie
osvetlenia z nádherného anjela umiestneného
pri vianočnom strome na námestí. A aby toho
nebolo málo, opäť neznámi páchatelia rozbili
niekoľko sklenených výplní na autobusovej
zástavke na námestí (smer Pavlice).
Objekty, zariadenia či dekorácie slúžia
všetkým občanom a mali by sme si tieto šetriť a uchovávať. Rodičia by mali vedieť kde
sú a čo robia ich deti, hlavne vo večerných

hodinách a naša dorastajúca mládež by tiež
mala rozlišovať dobré od zlého. Apelujeme
na všetkých, aby ste pomáhali zabraňovať
poškodzovaniu majetku, napríklad aj tým, že
budete vedieť aj keď anonymne pomenovať
prípadných vinníkov. Kto bude mať akúkoľvek vedomosť o páchateľoch pri spozorovaní výtržníctva alebo podozrivého správania,
môže to oznámiť na obecnom úrade alebo
priamo kontaktovať Obvodné oddelenie PZ
v Cíferi, tel.: 033/5599 133.
Mária Šišková, OcÚ
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Sviatočný Trojkráľový koncert
Neskutočný umelecký a hudobný zážitok
mali tí, ktorí prišli 6.januára 2019 na sviatok
Zjavenia Pána do kostola sv. Ondreja vo Voderadoch na sviatočný Trojkráľový koncert,
v programe ktorého vystúpila dychová hudba
DRIETOMANKA. Organizátorom podujatia
bola Obec Voderady, Farnosť Voderady a Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska vo Voderadoch. Aj napriek tomu, že
koncert na Troch kráľov sa uskutočnil v našej obci prvý krát, kostol bol zaplnený do
posledného miesta. Účinkujúcich, všetkých
hostí a prítomných privítala predsedníčka seniorskej organizácie p. Silvia Ožvaldová, po
slávnostnom úvode hudobníkov. Koncert kapely z Drietomy bol pre všetkých nádherným zavŕšením sviatkov. Dychová hudba
DRIETOMANKA ponúkla program, v ktorom muzikanti zahrali a zaspievali vianočné
koledy a vianočné moderné piesne, sprevádzané moderátorskými vstupmi. Milým prekvapením bolo vystúpenie detí muzikantov,
ktoré okrem zaspievania piesní, zarecitovali
básničky o Vianociach a o zime. Najmladším
spevákom bol 4 ročný Janko, ktorý bez zavá-

hania zaspieval spolu so svojou mamou speváčkou krásny dvojhlas v skladbe Pie Jesu.
Celá kapela, speváčky a speváci boli oblečení v slávnostnom spoločenskom oblečení,
čo dodalo celému koncertu punc jedinečnosti. Drietomanka je krojovaná dychová hudba

Čítam, čítaš, čítame
Keď mi bolo ponúknuté miesto knihovníčky v Obecnej knižnici
vo Voderadoch, tak sa mi ako milovníčke kníh splnil sen, pracovať
s knihami. Neprekážal mi ani priestor v suteréne kultúrneho domu,
kde zariadenie knižnice si čo - to už pamätalo. Vždy bola pre mňa
dôležitá kniha a jej obsah. Až presťahovaním do nových priestorov
som si uvedomila, že tak, ako obal predáva tovar, tak aj záujem o požičanie knihy sa zvyšuje príjemným a hlavne dostupným miestom,
v ktorom sa kniha ponúka. Bezbariérový prístup umožňuje navštevovať obecnú knižnicu aj mamičkám s kočíkmi, či starším ľuďom.
Novými priestormi aj výhodnou polohou knižnice v centre obce, pribudli ďalší noví čitatelia a ich počet sa neustále zvyšuje. Dobrou
správou pre všetkých „knihomoľov“ je aj ďalšia vianočná štedrá nádielka nových knižných titulov rôznych žánrov a pre všetky vekové
kategórie. Príďte a presvedčte sa! Teším sa na vás...
Vaša knihovníčka Adriana

z moravsko-slovenského pomedzia, založená
v roku 1866 v obci Drietoma (pri Trenčíne).
Účinkuje na kultúrno-spoločenských podujatiach v rámci celého Slovenska a Českej republiky, avšak za posledných 20 rokov precestovala takmer celú Európu. V súčasnej zostave kapely hrajú a spievajú temperamentní a veselí mladí ľudia, ktorých spája láska k hudbe a k ľudovej piesni. Kapelníkom
a manažérom kapely je Jaroslav Múdry.
Dovoľte poďakovať sa pánovi farárovi
D. Lukačovičovi, ktorý umožnil, aby sme
sviatok Troch kráľov spoločne oslávili aj
týmto koncertom a p. P. Augustínovi za spoluprácu a pomoc s technickým zabezpečením koncertu v kostole. Organizácie koncertu sa veľmi zdarne ujala ZO JDS vo Voderadoch, za čo vyslovujeme celému výboru
a aktívnym členkám taktiež veľké poďakovanie a tešíme sa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí prišli na koncert a spolu sme mohli prežiť krásny sviatočný hudobný večer.
Mária Šišková, OcÚ
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Štatistika z evidencie
obyvateľov
Počet obyvateľov s trvalým pobytom
v obci k 31.12. 2018:
Celkový počet obyvateľov ........... 1487
do 15 rokov .................................. 270
15 – 18 rokov ............................... 53
18 – 60 rokov ............................... 849
nad 60 rokov ............................... 315
Prisťahovaní obyvatelia za rok 2018 ...40
Odsťahovaní obyvatelia za rok 2018 ...29
Počet narodených detí za rok 2018 ......13
Počet zomrelých občanov za rok 2018 .15
Počet jubilantov v roku 2018
60 – roční ...................2
70 – roční ................... 1
75 – roční ................... 2
80 – roční ................... 1
Poznámka redakcie:
Na základe zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov
neuvádzame konkrétne mená a priezviská obyvateľov.
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Hraví architekti v Prahe
Tohtoroční piataci
sa už po druhýkrát
zapojili do projektu Hravý architekt
a vďaka ich snahe sa im tento rok
podarilo vycestovať až do Prahy, na
slávnostný galavečer pri príležitosti 100 rokov Československej architektúry. Deti si Prahu užili ako sa patrí.
Okrem zaujímavého galavečera, ktorého súčasťou bola aj výstava výtvarných
prác detí z viac ako 23 krajín sveta, absolvovali žiaci workshop, výtvarnú dielňu a prehliadku Prahy. Z Prahy si priniesli množstvo
zážitkov a nových skúseností.
O aký projekt ide?
Ide o medzinárodný výtvarno-architektonický projekt pre deti 3. a 4. ročníka základných
škôl, konaný v rámci medzinárodného festivalu architektúry a urbanizmu Architecture
Week Praha.

Cieľom projektu bolo priblížiť deťom základných škôl adekvátnu formu architektúry
a začať ich vychovávať k jej vnímaniu, poučiť ich o profesii a práci architekta, vysvetliť im, čo je architektonické dedičstvo a prečo je dôležité sa o neho zaujímať, priblížiť
im význam kvalitnej architektúry pre každodenný život a poukázať na prepojenie medzi rôznymi odbormi a výtvarným umením.
Mgr. Antónia Zlatohlávková,
riaditeľka školy

Záložka do knihy spojila školu
z Voderád a Kunštátu
Naši žiaci sa v rámci čitateľských aktivít už
niekoľko rokov zapájajú do medzinárodného
projektu Záložka do knihy spája školy. Majú
tak možnosť dopisovať si a vymieňať svoje skúsenosti so žiakmi z iných škôl. Nedávno sme nadviazali spoluprácu so Základnou

školou z Kunštátu z neďalekej južnej Moravy. Deti si vymenili niekoľko listov, pozdravov a tiež darčekov. Neostalo len pri písaní, ale našim priateľom sme navrhli spoločné stretnutie. Veľmi sa mu potešili, a tak sa
13. novembra 2018 uskutočnilo prvé stretnu-

tie našich žiakov spolu so žiakmi a pedagógmi zo Základnej školy z Kunštátu.
Kamarátom z Kunštátu deti poukazovali školu a zoznámili sa s našimi žiakmi.
Po spoločnom chutnom obede sme sa vybrali do dediny, kde sme návšteve ukázali centrum obce a významné budovy. Navštívili
sme tiež hrobku pod kostolom. Úlohy sprievodcov sa ujali naši žiaci, Tomáško Gašparovič, Renátka Karczubová a Veronika Ivančíková, ktorí návšteve veľmi pútavo a zaujímalo porozprávali najzaujímavejšie informácie o obci.
Po prechádzke sme sa opäť zišli v škole,
kde nasledoval vedomostný kvíz, v ktorom
si dve československé súťažné družstvá detí
preverili svoje vedomosti o obci Voderady
a meste Kunštát.
Zažili sme veľmi milé a príjemné stretnutie
a už sa všetci tešíme na jar, kedy aj naši žiaci
navštívia školu v Kunštáte. Dúfame, že naša
spolupráca bude pokračovať aj v ďalších
spoločných medzinárodných projektoch, na
ktorých sme si dohodli spoluprácu už v najbližšej dobe.
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Úspechy našich žiakov
Školský rok beží v plnom prúde a s ním aj prvé kolá súťaží, z ktorých naši žiaci začínajú nosiť ocenenia. Poctivá príprava na súťaže
a zanietenosť učiteľov prináša svoje prvé tohtoročné ovocie v podobe pekných úspechov. Tu vám prinášame niektoré z nich:

Medzinárodná informatická súťaž iBobor
Kategória KADETI - žiaci 8. a 9. ročníka
1. miesto Juraj Kubovič, Vladimír Štefunko
2. miesto Damián Gotthardt
3. miesto Matúš Blejštil, Samuel Formanko

Kategória BENJAMÍNI - žiaci 6. a 7. ročníka
1. miesto Magdalénka Hornáčková – 100% úspešnosť
2. miesto Patrik Dobiš
3. miesto Elka Haršányová
Kategória BOBRÍCI - žiaci 4. a 5. ročníka
1. miesto Renátka Karczubová, Andrejka Tomčíková
(100% úspešnosť)
2. miesto Milan Torony, Tomáš Gašparovič
3. miesto Rebeka Heregová
Kategória DROBCI - žiaci 3. ročníka
1. miesto Laurika Poláková
2. miesto Romanko Hrivňák
3. miesto Nikolka Štafenová

Vianočné aranžovanie (okresné kolo súťaže)
Emma Moncmanová - 1. miesto v kategórii povinná väzba
Hana Bachratá - 2. miesto v kategórii voľná väzba

...a Slovo bolo u Boha (krajské kolo
recitačnej súťaže)

1. miesto Lucas Buzinger – postupuje do celoslovenského kola súťaže

Technická olympiáda

5. miesto v okresnom kole - Samuel Formanko, Jakub Božek
Všetkým úspešným žiakov srdečne blahoželáme a želáme im veľa
úspechov v postupových
kolách, do ktorých sa
niektorí prebojovali.
Do konca roka nás čaká
ešte veľa súťaží, na ktoré
sa naši žiaci momentálne intenzívne pripravujú,
a ktorých výsledky vám
prinesieme v ďalšom čísle obecných novín.

Sviatosť birmovania
„Božia láska je rozliata v našich srdciach
skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.“
(Rím.5,5)
V sobotu, 13. októbra 2018, v našej farnosti
zavŕšilo svoju krstnú milosť sviatosťou birmovania 30 mladých ľudí. Vstup do duchovnej dospelosti im vyslúžil vikár Mons. Ján
Pavčír.
Krásna, slnečná sobota už zrána ukazovala
čaro pekného jesenného počasia a oneskoreného babieho leta vo svojej najlepšej forme.
Priestory kostola sv. Ondreja zapĺňali sviatočne oblečení mladí ľudia spolu v sprievode
svojich birmovných rodičov, rodín, príbuzných aj priateľov, aby do posledného miesta zaplnili sviatočne vyzdobené priestory
nášho chrámu. Na tvárach žiarili úsmevy, ale
citeľné bolo aj mierne napätie z očakávania
nepoznaného a významného. Obrady začali
slávnostným vstupom celebranta a vysluhovateľa sviatosti birmovania, sprevádzaného

pánom farárom ICLic. Danielom Lukačovičom, dekanom Imrichom Kováčom a miništrantmi. Dôstojnosť obradu podčiarkol celebrant sviatosti svojím príhovorom, v ktorom vyprevadil našich mladých do ich duchovnej dospelosti.

„Božia láska a dary, ktoré vám Duch Svätý
vlial do sŕdc, nech vám pomáhajú zušľachtiť
dušu, snahou nasledovať Krista v každodennom živote.“
Mária Šišková, OcÚ
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Leto v ZUŠ
Ruch v školách spravidla končí posledným
dňom školského roka. Žiaci si prevezmú vysvedčenia a na dva mesiace triedy a chodby školy stíchnu. Život v umeleckej škole
sa však tento rok nezastavil ani počas letných prázdnin.
Hneď v úvode leta sme v priestoroch novej
koncertnej sály nainštalovali výstavu detských výtvarných prác a keramiky, ktorú
si naši priaznivci mali možnosť pozrieť počas Obecných dní. Výstava zožala obrovský
úspech. Odozva od návštevníkov bola veľmi pozitívna, vďaka čomu naša škola dostala ponuku výstavu nainštalovať aj v Trnave. Detská keramika teda následne putovala na radnicu do Trnavy, kde mala naša
škola expozíciu v rámci festivalu Trnavská
brána. Voderadská keramika sa i tu stretla
s veľkou odozvou od návštevníkov festivalu. Opäť sme raz dokázali svoju kvalitu a jedinečnosť.
V závere leta sme realizovali náš najzaujímavejší projekt: denný umelecký tábor. Tento projekt iniciovali naše staršie žiačky, ktoré nám s ním aj výdatne pomáhali. V rámci
troch prázdninových dní sme s deťmi absolvovali množstvo umeleckých aktivít, vďaka
ktorým deti spoznali rozmanitosť všetkých
umeleckých odborov. Mali možnosť v exte-

riéri vypaľovať keramiku, batikovať tričká,
maľovať obraz, ale aj vymyslieť divadelný
kostým, či skomponovať skladbu s následnou prezentáciou. Všetky tieto aktivity sme
vsadili do jedinečného príbehu vytvoreného z reálnej histórie obce, a tak okrem umeleckých činností deti spoznali príbeh o mníchovi, ktorý tu našiel vodu, alebo o Zichyovcoch, ktorí v kaštieli usporiadali bál. Napokon sme v parku za kaštieľom hľadali poklad, ktorý tu pre nás zanechali naši predkovia.

Zážitky, ktoré sme si z aktivít odniesli, sa
len ťažko dajú vtesnať do niekoľkých riadkov článku. Účastníci denného tábora zažili
tak intenzívnu a pozitívnu atmosféru, že ešte
aj dnes sa o tábore s niektorými rozprávame.
Denný tábor sme realizovali po prvýkrát,
a vďaka skvelým učiteľom, ale hlavne pomocníčkam Viktórii Jahvodkovej, Olívii
Zatkovej a Veronike Purgyovej, náš tábor
spríjemnil záver leta všetkým, ktorí sa ho
zúčastnili.

Úspešný rok 2018
O umeleckej škole som napísal už množstvo
textov, v ktorých som sa snažil vykresliť
prácu a zmysluplnosť toho, čo našim deťom prostredníctvom umeleckého vzdelávania odovzdávame. Dnes je každému jasné, že umelecké vzdelávanie v našej obci
už nie je len alternatívou k iným, napríklad
športovým aktivitám. Deťom navštevujúcim našu školu poskytujeme možnosť rozvíjať umelecké stránky svojich osobností. Žiaci navštevujúci umelecké odbory spoznávajú
svet prostredníctvom estetiky, a tak spoznávajú svet inou optikou. Darí sa nám odtrhnúť
deti od počítačov, tabletov a rozvíjať v nich
doslova iný svetonázor. Keby tomu tak nebolo, asi ťažko by umelecké vzdelávanie v
našej obci fungovalo už desať rokov. Nerád
by som však skĺzol k filozofii o tom, či má
umenie v rozvoji dieťaťa svoje miesto, alebo je zbytočné. Toto posúdenie nechám na
rodičoch a deťoch. Čo však viem s istotou
povedať, je fakt, že deti, ktoré si našu školu vybrali, určite neoľutovali. A hovorím to
aj keď viem, že navštevovať hodiny klavíra alebo výtvarnej výchovy nie je vždy ľahké a radostné.
Žiaci našej voderadskej umeleckej školy pod

vedením svojich pedagógov nám aj v roku
2018 dokázali, že aj keď sme škola malá,
kvalitou sa vyrovnáme aj tým najväčším a
najlepším na Slovensku. A kto si myslí, že sú
to len moje dojmy, ponúkam krátke zhrnutie
úspechov našich detí.
Literárno-dramatický odbor je v našej škole
počtom žiakov najmenší. No vďaka skvelej
práci pani učiteľky Mgr. art. Barbory Bazsovej sa deti prebojovali všetkými postupovými kolami až na celoslovenskú súťaž.
Náš doslova mini divadelný súbor bol v roku
2018 v TOP 10 najlepších súborov z celého Slovenska. Už len na vykreslenie tohto
úspechu spomeniem, že viac ako 1000 detí z
celého Slovenska sa na záverečnú prehliadku neprebojovalo. Štúdium v hudobnom odbore je azda najnáročnejšie. Nemusím hovoriť, že zvládnuť hudobný nástroj si vyžaduje
roky cvičenia na to, aby sa žiak mohol ukázať pred odbornou porotou. No i tu sme v
celoslovenskom porovnaní žali úspech. Naši
dvaja gitaristi Dominik Konyárik a Samuel
Lacuška vo svojich kategóriách získali druhú cenu. Nechali za sebou žiakov z veľkých
škôl z hlavného mesta, či iných krajských

miest. Samozrejme, vďaka patrí aj ich pedagógovi Csabovi Köbölovi, DiS. art., ktorý žiakov na súťaž skvele pripravil. Najväčší umelecký odbor v našej škole je výtvarný odbor. Tento odbor síce nezdobí množstvo diplomov zo súťaží, ale pýši sa svojou
jedinečnosťou. Tak sofistikovaná výuka nie
je azda v žiadnej umeleckej škole na Slovensku. Práce vytvorené v keramickom ateliéri, grafika, modelovanie, či maľba je paleta
zručností, ktorú len ťažko združíte pod jednu strechu na tak vysokej úrovni ako u nás.
Vďaka skvelej pani učiteľky Bc. Janke Kuššovej a učiteľovi Mgr. art. Michalovi Kušíkovi sme usporiadali tri veľké výstavy, ktoré kvalitou presiahli akýkoľvek štandard základnej umeleckej školy.
Je toho oveľa viac, čo sa nám s deťmi
navštevujúcimi umeleckú školu podarilo, avšak Voderadčan nemôže byť len o deťoch navštevujúcich ZUŠ-ku. Verím, že naši
žiaci budú aj naďalej radi navštevovať našu
školu a že budú aj naďalej tak úspešné. Preto všetkým našim deťom prajem, aby mali
v novom roku veľa entuziazmu, trpezlivosti
a hlavne radosti z umenia, ktoré vytvárajú...

Voderadoch.
miesto po jej
bor od jeho

bor vystúpil
r nasledovali
povedomia
ríležitostiach
ec Voderady.

rámci okresu
bor v minuhraté piesne
ásku k vlasti,
áči nájdu tie

áte možnosť
och.

Noviny obyvateľov obce Voderady

11

Umelecký december
Záver kalendárneho roka býva obdobím, keď
začíname bilancovať a chtiac či nechtiac sa
ohliadneme za odchádzajúcim rokom. V základnej umeleckej škole v tomto období každoročne vrcholia prípravy na naše najväčšie a najpripravovanejšie verejné podujatia.
V decembri naša škola periodicky usporadúva divadelné predstavenie, vianočný koncert a po štvrtý rok aj vianočné trhy. V tomto
období majú rodičia, ale aj široká verejnosť,
možnosť vidieť výsledky celoročnej práce
nám zverených detí.
December roku 2018 nebol iný. Vo štvrtok 13. decembra umelecká škola v kultúrnom dome pripravila dve divadelné predstavenia. Javiskové hry, ktoré v ten večer diváci zhliadli, realizovali žiačky navštevujúce literárno-dramatický odbor. Oba scénické kusy vznikli pod dramaturgickým vedením pani učiteľky Barbory Bazsovej, avšak
v tomto roku boli činohry čímsi neobyčajné. Divadelné predstavenia s názvom Telka a
Talentová šou boli totiž vytvorené samotnými deťmi (herečkami). Pri nacvičovaní predstavení nedostali žiačky žiaden scenár, ba ani
žiadne konkrétne pravidlá. Všetko, čo na pódiu zuškárske herečky prezentovali, bol čisto ich vlastný zámer (program). My, ktorí na
predstavenia literárno-dramatického odboru chodíme, pravidelne sme mali možnosť
poodhaliť, akú nevyčerpateľnú kreativitu v
sebe naše malé herečky ukrývajú. A musím
povedať, že aj záverečný potlesk bol tento
rok oveľa, oveľa väčší ako obyčajne. Azda aj
preto, že publikum malo príležitosť nazrieť
do hereckej duše našich skvelých herečiek.
V sobotu 15. decembra sa nám už po štvrtýkrát podarilo usporiadať vianočné trhy. Umelecký rínok, ktorý už tradične usporadúvame
v spolupráci s materskou školou, speváčka-

mi zo zboru Prameň, ako aj ďalšími dobrovoľníkmi. Tento rok sme naše výrobky a produkty ponúkli v priestore centrálnej zóny v
blízkosti novej budovy ZUŠ. Miesto v centre
obce je samo o sebe predurčené na podobné
činnosti, avšak nám podujatie dotvorila nádherná snehová nádielka, čo atmosféru ešte
viac umocnilo. Každý, kto nás prišiel podporiť, si pochvaľoval. Či už krásne produkty vytvorené deťmi z MŠ a ZUŠ alebo detský
punč, či vínko. Mnohí vydržali od začiatku
až do samého konca, čo pri pohľade na teplomer bola určite veľká obeta. Pravdou však je,
že dobrý úmysel a skvelí ľudia dokážu aj ľad
roztopiť. Vianočné trhy naberajú každý rok
na kvalite a popularite, preto verím, že o rok
sa na trhoch opäť všetci stretneme.
Najväčším verejným podujatím umeleckej
školy v závere roka býva výstava a vianočný koncert v priestoroch kultúrneho domu.
Tu majú rodičia, ako aj široká verejnosť príležitosť vidieť a počuť, čo všetko sa deti

v umeleckej škole dokázali naučiť. Večer
plný umenia býva prehliadkou zveľaďovania talentov. Vianočný koncert sme pre našich priaznivcov usporiadali v utorok 20. decembra. V tomto roku nás opäť prekvapili výtvarníci, ktorí svojimi nádhernými prácami zaplnili takmer štvrtinu sály kultúrneho domu. Hudobníci sa ale taktiež nechceli
nechať zahanbiť. Počas hodinového koncertu
odprezentovali divákom ľudové nápevy, diela slávnych klasikov, odprezentovali neobyčajné komorné zoskupenia a zahrali a zaspievali nádherné vianočné koledy. Kto na podujatie prišiel a v tomto období ešte nepociťoval blížiace sa Vianoce, po našom koncerte to
už určite prežíval intenzívne.
S odstupom času hodnotím všetky podujatia
ako veľmi vydarené. Vďaka zodpovednému
prístupu k štúdiu našich/vašich detí sa kredit
školy stále zvyšuje. Už teraz sa teším na ďalšie umelecké podujatia, ktoré verím, že budeme spolu zdieľať.

podujatí obce, nám a predovšetkým pre budúce generácie nahrali hudobný nosič s názvom
„Otcova roľa“.
Album skladieb je zložený z chrámových,
umelých ale aj ľudových piesní. Na cédečku
sú nahrané hlasy vašich rodičov, starých rodičov, priateľov či len známych. A aj skladby,
ktoré na nahrávke znejú, možno o pár rokov
už nebude mať kto zaspievať, či spomenúť si,
že boli súčasťou našej voderadskej kultúry.
Dielo sa podarilo, a ja dnes viem, že po ľuďoch, ktorí sú alebo boli v speváckom zbore
Prameň, tu zostane jasná a nezmazateľná stopa. Nebudeme len príbehom starej mamy, ale
budeme partia ľudí, ktorá tu vďaka nahrávke
dokázateľne bola, ktorá bola aktívna a zanechala po sebe odkaz pre budúce generácie...

Mne ako zbormajstrovi dnes nezostáva nič
iné len poďakovať. Poďakovať svojej predchodkyni, pani Helene Císarovej za to, že
zbor založila, Marcele Lančaričovej, že zbor
celé roky hudobne sprevádzala, a menovite
všetkým členom, s ktorými som mal tú česť
spolupracovať: Irena Šurinová, Mária Psotová, Darina Roščáková, Mária Lančaričová, Petronela Haršányová, Valéria Faktorová, Lýdia Fatranská, Emília Kocanová, Marta
Páleníková, Terézia Minarovičová, Irena Trubačová, Magdaléna Pittová, Eva Konyariková, Dušan Psota, Milan Krivosudský, Pavol
Augustín, Pavol Faktor, Emil Kocan, Martin
Pekár a Boris Červeňanský.
Mgr.art.Michal Matejčík,
riaditeľ ZUŠ vo Voderadoch

Otcova roľa
V roku 2018 sa speváckemu zboru Prameň
podarilo nahrať už v poradí tretí CD nosič.
Speváčky a speváci, ktorí sú na dobrovoľnej
báze ochotní týždeň
čo týždeň
Spevácky
zbor stretávať sa a
cibriť svoj repertoár, aby následne vypĺňali
kultúrny program takmer všetkých verejných
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Simsa-la-la
Dňa 7.11.2018 sme privítali v našej materskej škole mladú speváčku Simonu Hudákovú pod pseudonymom Simsa-la-la, ktorá sa
nám postarala o príjemné dopoludnie. Deti
zaujala hneď od začiatku svojim pestrofarebným oblečením. Vyskúšala nás, či vieme aké povolania a kto sa o nás stará v materskej škole. Zaspievala nám vlastnú pieseň
o kuchárke, zatancovala a dokonca sme si
všetci mohli zahrať na rytmických hudobných nástrojoch a razom sa z nás stal jeden
veľký orchester. Potom nás naučila novú
pieseň o učiteľke. Spoločne sme si zaspievali, dokonca aj zacvičili, až sme Simsalalu úplne vyčerpali. Za odmenu sme od nej
všetci dostali omaľovánku a potleskom sme
jej zaďakovali za pekné predstavenie.

Šarkaniáda

Keď pani učiteľky dali na nástenku
oznam, že sa bude od 22. do 26. októbra konať šarkaniáda, to bolo medzi deťmi ale radosti. Rodičia sa vypytovali či
môže byť šarkan kúpený alebo ho treba vyrobiť. Odpoveď bola „ak poletí“
môže byť aj vyrobený. A tak mali rodičia aj deti počas víkendu čo robiť. Buď
išli spoločne do mesta aby si kúpili toho
najkrajšieho, alebo naopak, doma tvorila
celá rodina. Keďže bol na púšťanie šarkanov potrebný vietor, ktorý momentálne nebol, tak sme s deťmi netrpezlivo čakali kedy zafúka. A dočkali sme sa. Ráno
pani učiteľky zisťovali, kto už púšťal
šarkana. Bolo to veľmi dôležité, pretože
tým, ktorí ešte šarkanov nepúšťali bolo
potrebné vysvetliť postup aby na dvore
neboli sklamaní. A potom sa stačilo obliecť, zobrať si toho svojho šarkana a ísť
von na školský dvor ho vypustiť. Deti sa
do sýtosti vyšantili. Bolo to radosti, keď
každý jeden sa vzniesol nad naše hlavy a
hýril všetkými farbami. Na záver sa všetky triedy spoločne so šarkanmi odfotili a
unavení sa pobrali do svojich tried, kde
spomínali na túto peknú akciu celý deň.

Ovocie a zelenina
Leto je už nenávratne za nami a po dlhých,
teplých, slnečných dňoch sa k slovu hlási jeseň. Ani si neuvedomujeme, aké je pre nás
obdobie jesene dôležité. Záhrady a príroda
o ktorú sme sa po celý rok usilovne starali nám vydá svoje bohatstvo, ktoré sme posledný septembrový týždeň využili aj my
škôlkari na tvorivé dielne. Deti cez víkend
navštívili svojich starých rodičov aby im pomohli vybrať hlavne netypické ovocie a zeleninu zo záhrady. Od pondelka sa zhromažďovali v košíkoch rôzne druhy ovocia a zeleniny. Keď už každý priniesol to najlepšie
zo svojej záhrady začalo sa tvoriť. Fantázii
sa medze nekladú a to dokázali aj naše deti.
Razom sa z plodov stali ježkovia, ryby, pavúky, labute ale aj rozprávkové bytosti. Toto
všetko dotvárali pomocou špáradiel, krepo-

Vyrezávanie svetlonosov

Žartíky Šaša Jaša

Jeseň patrí medzi jedno z najkrajších ročných období. Nám prišiel o tajomstvách jesene porozprávať a zaspievať 14.11.2018
Šašo Jašo. Spolu s deťmi spieval piesne o
jeseni, dával im hádanky čo všetko sa na
jeseň v prírode mení a rozprával im ako
sa majú obliekať v jesennom počasí. Deti
tancovali na jesenné piesne a napodobňovali texty piesní. Deťom sa program páčil,
tešili sa a smiali na zábavných žartíkoch
Šaša Jaša. Tí odvážnejší si aj zasúťažili
medzi sebou a odniesli si sladké odmeny.

vého papiera, fixiek, listov a gaštanov.
Každý bol na svoje dielo veľmi hrdý a s opatrnosťou prichádzal do šatne, kde sme si
spravili výstavu, aby aj rodičia videli tú nádheru. Na záver nevyužitú zeleninu a ovocie
pani učiteľky deťom nakrájali a bola z toho
veľmi zdravá ochutnávka.

Jeseň je ročné obdobie, ktoré k nám prichádza v rovnakom čase. Z krásneho a teplého
leta sa časom vytvorí chladnejšie, ale zato
pestrejšie obdobie jesene vhodné na vyrezávanie tekvíc. Dni sa skracujú, ubúdajú sl-

nečné lúče, ktoré nám dávali svetlo a preto
sme sa dňa 10.10. 2018 zišli v každej triede, aby sme si spoločne deti a rodičia vyzdobili priestor našej školy vyrezávanými tekvicami a takto vniesli ešte aspoň kúsok leta
a svetla medzi nás.Vo svojej tvorbe a predstavivosti sa mohli ukázať malí i veľkí, veď
žiadne medze sa nikomu nekládli. Tým menším pomáhali rodičia i pani učiteľky. Staršie
deti využili svoje zručnosti, fantáziu a tvorivosť sami. Bolo načo pozerať ! Na záver sme
si spravili exkurziu a obdivovali sme svetlonosov z vedľajších tried našich kamarátov.
No aj tak najkrajšie boli tie ktoré si vyrobil
každý sám. Z roka na rok prinášajú deti čoraz nápaditejšie a prepracovanejšie výtvory
z čoho sa tešia najviac pani učiteľky, pretože
je vidieť záujem o túto akciu.
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Mikuláš navštívil aj škôlku
Tak, ako už býva zvykom, začiatok decembra jednoznačne patrí tým najmenším, pretože sa nesie v znamení Mikuláša. Ten ani tento rok nesklamal a vo štvrtok
6.decembra 2018 prišiel aj k nám. Veď v našej materskej
škole sú nielen dobré detičky ale aj pani učiteľky, tety
kuchárky a upratovačky. No neprišiel sám, sprevádzal
ho nezbedný čertík, ktorého sa niektoré detičky aj báli.
Ale keď im Mikuláško vysvetlil, že on je jeho pomocníkom a prikázal mu doniesť balíčky plné sladkostí hneď
bolo po slzičkách. Keďže prišiel z veľkej diaľky tak sme
ho usadili do kresla vedľa vianočného stromčeka. Keď
si trochu oddýchol, vypočul si básničky a pesničky, ktoré mu každá trieda predniesla samostatne. Veľmi sa mu
páčili, preto každé dieťa obdaril balíčkom. Na záver sa
všetky deti spolu s Mikulášom odfotili a aj si zaspievali. Len čert odišiel od nás s prázdnym vrecom. Veď koho
by aj vzal, keď máme len dobré deti.

Vianočné tvorivé dielne
V návale povinností a kadejakých záležitostí asi viacerým z nás neostáva čas na tvorenie, a práve preto v našej MŠ každoročne organizujeme vianočné tvorivé dielne. Tu má
každý príležitosť sa trošku pozastaviť a urobiť radosť nielen svojim deťom ale aj sebe.
Preto sme sa 14.12.2018 stretli v každej triede, aby sme vyrobili spolu s rodičmi vianočné dekorácie, ktoré na obecných vianočných
trhoch urobili radosť zasa
niekomu ďalšiemu. V malej triede mravčekov vyrábali svietniky zo škrupiniek , v strednej lienky
vytvárali stromčeky z paličiek a korkové svietniky,
v zmiešanej triede včielok ozdobovali polystyrénové gule, dotvárali šišky
a vo veľkej triede sovičiek
maľovali drevené ozdoby,
na ktoré lepili hviezdičky
a vyrábali svietniky z po-

hárov a jutoviny. Všade vládla predvianočná
atmosféra a rodičia odchádzali veľmi spokojní a plní očakávania či sa ten ich výrobok dostane niekomu na vianočný stôl. Iní
sa zase nemohli dočkať, kedy si práve ten
svoj výrobok pôjdu na trhy kúpiť a tak podporia našu školu. Na záver sme všetkým srdečne poďakovali za nápady, krásne výrobky a rozlúčili sa.

Rozprávkovo-čarovné
škôlkarské Vianoce

Posledný mesiac v roku prináša veľa radosti nielen deťom, ale aj dospelým.
Niektorí čakajú na vianočný stromček, ktorý ich poteší svojimi farebnými a blikajúcimi ozdobami, ďalší očakávajú darčeky a niektorým stačí, že budú
doma spoločne so svojimi rodičmi a súrodencami. Naše deti očakávali darčeky pod stromčekom, radosť a potešenie
v našej materskej škole dňa 20.12.2018,
kedy si k nám pozvali aj rodičov a starých rodičov na vianočnú besiedku. Ale
tak, ako vedia naše deti radosť a darčeky prijímať, dokážu aj rozdávať. Naším
darčekom vo všetkých triedach v predvianočnom čase boli scénky, básne, piesne, koledy, tančeky a nie len to. Boli to
aj vlastnoručne vyrobené darčeky pre rodičov. Príjemná vianočná atmosféra pokračovala aj po skončení programu malým pohostením. Deti sa spoločne s rodičmi hrali s novými hračkami a Vianoce v našej materskej škole boli rozprávkovo čarovné.
Príjemné zimné čítanie praje učiteľka
Andrea Benušová

Koleda ako darček...

Predvianočným koledovaním deti potešili
obyvateľov miestneho Domova pre seniorov a obdarovali nielen babičky a dedkov,
ale aj všetkých, ktorí sa o nich starajú malým darčekom.
Všetkým čitateľom a ľuďom dobrej vôle
želám hlavne veľa zdravia, lásky, spokojnosti a hojnosti v Novom roku 2019.
Adriana Polakovičová,
zástupkyňa pre materskú školu
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Aktivity seniorov plné opäť
nezabudnuteľných zážitkov...
Cieľom nášho snaženia bolo aj v druhom
polroku pripraviť a zorganizovať rôzne zaujímavé aktivity - kultúrne, poznávacie alebo
športové, vhodné pre seniorov.
V termíne od 9. do 15. júla 2018 bolo 25
členov našej základnej organizácie na týždennom rehabilitačnom pobyte v kúpeľoch
v Trenčianskych Tepliciach.
Po návrate sme sa zamerali na prípravu
sprievodných aktivít v rámci Obecného dňa
vo Voderadoch. Do tohto podujatia sme sa
dňa 21.7. zapojili smažením obľúbených palaciniek a na druhý deň sme pomáhali pri obsluhe čokoládovej fontány v rámci doplňujúceho programu pre deti.
17. septembra 2018 sa 20 našich seniorov
zúčastnilo spoločnej prehliadky historickej
časti Trnavy – pozreli sme si chrám svätého Mikuláša, katedrálu Jána Krstiteľa, zrekonštruované hradby okolo mesta, so sprievodcom pánom Veberom, ktorý nás upozornil na zaujímavú architektúru, krásu a zvláštnosti mesta Trnavy, ktoré nám počas bežného života uniknú pozornosti.

obdivovať krásu tatranskej prírody. Počas tohto pobytu bol
zaujímavým obohatením programu aj
jednodňový výlet do
Poľska.
28. septembra sme
zorganizovali brigádu na úpravu zelene v centrálnej zóne,
pred blížiacimi sa
hodmi. Musím však
vyjadriť sklamanie,
že sa takýchto brigád zúčastňujú stále
tí istí členovia, pričom zveľaďovanie a udržiavanie našej obce
by mal byť záujmom nás všetkých.
Október sa nesie v znamení úcty k starším
ľudom. 17. október sa niesol v znamení oslavy životného jubilea 18-tich členov našej organizácie.
Srdečné gratulácie, pripravené občerstvenie, vzájomné rozhovory, obdarovanie darčekmi, vyslovenie poďakovaní - toto všetko
nám vytvorilo výbornú náladu a príjemnú atmosféru.
V tomto mesiaci zorganizovali členovia našej organizácie kúpanie v termálnom kúpalisku v Horných Salibách.
25. novembra sa naši seniori so svojimi vnúčatami zúčastnili ľadovej šou - rozprávky
„O dvanástich mesiačikoch“ na Zimnom štadióne v Trnave, kde vystupovali krasokorčuliari z Ruska, účastníci MS a olympijských
hier. Bol to neuveriteľný športový a estetický zážitok!

V tom istom mesiaci sa 16 našich členov
zúčastnilo spoločného vlakového výletu do
Vysokých Tatier a tak mohli počas 5-tich dní

Keďže sa blížil sviatok svätého Mikuláša,
zorganizovali sme 27. novembra výlet do
čokoládovne v rakúskom meste Kittze, spo-

jený s nákupom v blízkom nákupnom centre.
Atmosféru a čaro vianočných trhov sme
si boli vychutnať 11. decembra v hlavnom
meste Rakúska, vo Viedni. V priestoroch
pred radnicou aj na námestí Márie Terézie
boli stovky rôznych stánkov, takže sme obdivovali, ochutnávali, kupovali... Sprievodca nám ukázal skvosty architektúry gotiky
- Dóm sv. Štefana a baroka - Katedrálu sv.
Petra. K tomu všetkému nádherné vianočné
osvetlenie ulíc... Aj keď nám celý čas pršalo,
bol to pre nás nezabudnuteľný zážitok.
Všetky aktivity v tomto roku, ale aj tie, ktoré máme naplánované na budúci rok by sme
nemohli realizovať bez ústretového prístupu a finančnej pomoci OcÚ vo Voderadoch
a OcÚ v Slovenskej Novej Vsi. Z celého srdca ďakujeme! Rovnako ďakujeme sponzorom, ktorí finančným, alebo vecným darom
pomáhajú nám seniorom vypĺňať chvíle v jeseni nášho života.
Do Nového roka 2019 želáme všetkým zdravie, šťastie, porozumenie a pokoj v rodinách!
za výbor ZO JDS: Silvia Ožvaldová

15

Noviny obyvateľov obce Voderady

Adventný koncert
15. decembra 2018 sa v kostole sv. Ondreja
vo Voderadoch uskutočnil sviatočný adventný koncert. Úvod programu patril vystúpeniu
Speváckeho zboru Prameň z Voderád. Po ňom
sa v krásnom, dojímavom vianočnom pásme
predstavil nevidiaci umelec - spevák Marián
Bango, ktorého spevácke vystúpenie hovoreným slovom sprevádzala jeho taktiež nevidiaca manželka, moderátorka Alexandra Bangová. Vo Voderadoch umelec nebol prvý krát.
Už v roku 2011 otváral svojim hudobným vystúpením reprezentačný obecný ples. Mari-

ána Bangu prezývajú aj slovenským Bocellim. Spieva operné árie, operety, kantilény,
evergreeny, piesne z repertoáru slávnych tenorov Luciana Pavarottiho, Andrea Bocelliho
a Petra Dvorského, sakrálnu hudbu a tanečné a ľudové piesne rôznych národov (cigánske, maďarské, ruské, moravské). Vďaka dobrému hudobnému sluchu, napriek svojmu zrakovému handicapu, hrá na 4 hudobných nástrojoch a dokáže sa aj sám pri speve sprevádzať. Má za sebou množstvo úspešných vystúpení na Slovensku aj v zahraničí, v Prahe,

Varšave, Ríme, Vatikáne, Londýne, Stockholme, Washingtone,... A aj keď žije celý život
v tme, prostredníctvom svojho talentu robí
naše dni krajšími a svetlejšími o čom sa všetci
prítomní mohli sami presvedčiť.
Po slávnostnom koncerte nasledovalo rozsvietenie vianočného stromčeka na námestí a podávanie tradičnej kapustnice, vareného
vínka a čaju v sále kultúrneho domu, kde si
hostia mohli pozrieť aj výstavu betlehemov a
anjelov, ktorú pripravila organizácia seniorov.
Mária Šišková, OcÚ

Anjel zatrúbil na oslavu
narodenia spasiteľa...
Po slávnostnej polnočnej svätej omši na
sviatok narodenia Pána Ježiša Krista a po
odspievaní najkrajšej piesne Vianoc „Tichá
noc, svätá noc“, ľudia pomaly vychádzajú
z kostola, zhromažďujú sa v hlúčikoch pred
ním a želajú si navzájom krásne a požehnané sviatky. V tom čarovnom tichu sa zrazu
ozve zvonivý hlas trúbky a dedinou zaznie
Silencio. Noc sa v okamihu stáva ešte čarovnejšou a do našich sŕdc prichádza akýsi

zvláštny pokoj a pokora, ktorou takto vyjadrujeme úctu príchodu malého Ježiška na svet.
Anjelský hlas trúbky zaznel
tieto Vianoce už po štvrtý krát
a za nádherné Silencio (v preklade znamená ticho, mlčanie...). Ďakujeme Štefanovi
Šiškovi z Voderád.

Jasličková pobožnosť
Neodmysliteľne k Vianociam patrí Jasličková pobožnosť, ktorá sa každoročne koná vo
farskom kostole sv. Ondreja vo Voderadoch.
Na sviatok Narodenia Pána 25. 12. ju tradične pripravujú deti pod vedením pani učiteľky Gabiky Haršányovej. Aj počas nedávnych vianočných sviatkov nám pásmo piesní a scénok počas jasličkovej pobožnosti pripomenulo narodenie nášho Spasiteľa Ježiša
Krista, ktorý sa narodil v chudobnej maštaľ-

ke. Radi by sme sa prostredníctvom Voderadčana poďakovali pani učiteľke Haršányovej, ktorá si vždy nájde čas
a spolu s deťmi pripraví jasličkovú pobožnosť, ktorá je duchovným obohatením vianočných sviatkov.
Ďakujeme...
Gabriela Pittová, OcÚ
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Obecný deň 2018 v znamení 775.
výročia 1. písomnej zmienky o obci
20.7.2018

Slávnostné otvorenie a vysvätenie „Starej
školy“ po rekonštrukcii a novovybudovanej
kultúrnej zóny.
V rámci piatkového programu Obecného dňa - Slávnostného otvorenia a vysvätenia „Starej školy“ po rekonštrukcii a no-

21.7.2018

Som srdcom Voderadčan - podujatie, ktoré
nám dáva možnosť stretnúť sa, nájsť si čas
na oddych, zábavu, rozhovory s priateľmi,
vzájomne sa spoznávať...atmosféra sobotňajšieho popoludnia bola úžasná, až do momentu, kedy sme museli podujatie prerušiť
a program predčasne ukončiť z dôvodu búrky a silného dažďa. Technicky nebolo možné v programe pokračovať. Bohužiaľ, príro-

vovybudovanej kultúrnej zóny vystúpili už
v nových priestoroch - mažoretky I.NIMA
z Nitry, Divadlo pod hríbikom s marionetovým predstavením „Poprepletko“ a dychová hudba Májovanka z Holíča. Návštevníci
si mohli pozrieť výstavu výšiviek, ktorú pri-

pravila seniorská organizácia a taktiež výstavu prác žiakov ZUŠ vo Voderadoch. Od septembra v budove „Starej školy“ pôsobí Základná umelecká škola vo Voderadoch a taktiež tu vznikli nové priestory pre Obecnú
knižnicu.

da má nad nami svoju moc a túto skutočnosť,
ako jedinú nevieme ovplyvniť. Je nám to
veľmi ľúto... Po zahájení a skvelých vystúpeniach - kapely pre deti PACI PAC, nášho
Speváckeho zboru Prameň, temperamentného Otta Weitera, Andrei Fisher a úžasných
Fidlikantoch, ktorí rozospievali celé publikum, nás čakal ešte určite nezabudnuteľný
zážitok z vystúpenia a autogramiády speváč-

ky Kristíny a ďalších účinkujúcich... Veríme,
že o rok bude počasie priaznivejšie a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.
V sobotu 21.7.2018, pri príležitosti 775. výročia prvej písomnej zmienky o obci zorganizoval FK Voderady futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili tímy z Pavlíc, Malej Mače
a samozrejme domáce mužstvo.
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Obecné slávnosti boli zavŕšené v nedeľu slávnostnou svätou omšou za farníkov a rodákov.

OZ Na trati zariadenie pre autistické
deti v Hrnčiarovciach nad Parnou
Členmi občianskeho združenia Na trati sú vo
väčšej miere rodičia detí s diagnózou detský
autizmus. K tejto činnosti nás prinútila aktuálna situácia v Trnavskom samosprávnom
kraji ohľadom integrácie našich detí v bežných školských zariadeniach.

Občianske združenie Na trati má hlavný cieľ
prevádzkovať denné špecializované zariadenie pre autistické deti v Hrnčiarovciach nad
Parnou s rovnakým názvom „Na trati“.
Zámer vznikol z potreby umiestnenia detí so
špeciálnymi potrebami do zariadení po dovŕšení tretieho roku života a s tým spojeným
plánovaným nástupom matiek opätovne do
zamestnania. V Trnavskom samosprávnom
kraji je málo zariadení, kde by naše deti prijali s nadšením a tie, ktoré boli ochotné, zase
nespĺňajú požiadavky a predstavy rodičov
o starostlivosti o ich špeciálne deti.
Denné centrum, špecializované najmä pre
deti s diagnózou detský autizmus, v ktorom
tieto deti majú možnosť zmysluplne tráviť
čas pod láskyplným a odborným vedením

špeciálnych pedagógov, terapeutov, asistentov a opatrovateľov, sa v Trnavskom samosprávnom kraji ešte podľa dostupných informácií nenachádza.
Neexistencia vhodných zariadení pre autistické deti spôsobuje zložité, často až neriešiteľné situácie rodín týchto detí. Celodenná starostlivosť o autistické dieťa v rodine
(väčšinou zo strany matky) znamená predovšetkým nežiaducu izoláciu detí postihnutých autizmom, ale má za následok aj zníženie príjmu domácnosti a profesionálne „zaostávanie“ ich matiek s následkom budúceho
sťaženého uplatnenia na trhu práce.
Deti, ktoré navštevujú naše denné centrum,
patria do skupiny najzraniteľnejších sociálne
odkázaných občanov najmä preto, že špecializovaná profesionálna starostlivosť o ne nie
je nahraditeľná žiadnou inou alternatívou.

Hlavným zameraním centra je viesť deti
v predškolskom veku od 3 rokov a deti v povinnej školskej dochádzke, ktorým bola diagnostikovaná porucha autistického spektra,
k plnohodnotnému životu.
Cieľom centra je viesť deti k sebestačnosti a nezávislosti do takej miery, do akej to
umožní ich fyzická a mentálna kondícia. Počas týždňa centrum plánuje pre deti, okrem
každodenného fungovania, zabezpečiť terapie so špeciálnym pedagógom, ABA terapeutom, Biofeedback terapeutom, Snoezelen
terapeutom a psychológom.
Kontaktné údaje:
Mobil: 0903 199 420, 0911 407 167
Email: natrati.oz2018@gmail.com
Adresa: Sv. Martina 69,
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
IBAN: SK37 0900 0000 0051 4228 9631
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Voderadský cajgel a Drobci na kolesách
Športové podujatie Voderadský cajgel
a Drobci na kolesách sa uskutočnilo dňa
29. augusta 2018. Za prípravu ďakujeme
športovej komisii OZ a dobrovoľníkom z FK
Voderady a STK Voderady.
Okrem troch skupín cyklistov, ktorí vyštartovali na jednotlivé trasy podľa náročnosti, tento rok pribudla aj štvrtá skupina - naši

najmenší drobci :), ktorí sa na svoj okruh vydali na rôznych „okolesených“ prostriedkoch - odrážadlách, trojkolkách, autíčkach,
korčuliach a pridali sa aj mamičky s drobcami v kočíkoch. O zábavu bolo naozaj postarané - skvelú trial show a akrobatické kúsky
predviedol majster sveta v cyklotriale sympatický mladý muž z Popradu Ján Kočiš.

Atmosféru popoludnia a neskôr aj celého večera spríjemnila dvojica hudobníkov z Trnavy - Ľuboš Konečný a Vlado Machala. Zážitkom pre všetkých bolo vystúpenie hudobnej skupiny Elán tribute a ich „chytľavé“
elánovské hity.
Do cajglovania o rok priatelia!
Mária Šišková, OcÚ

II. ročník Country bálu - 29.9.2018
Poslednú septembrovú sobotu sa sála kultúrneho domu po druhý krát zaplnila milovníkmi country hudby a zábavy v tomto štýle.
Účastníci podujatia si mohli vychutnať skvelú uvoľnenú atmosféru a skutočne pestrý
program. Aj v tomto ročníku sa opäť jazdilo
(aj súťažne) v aréne na ródeo býkovi a verte, o smiech a poriadnu zábavu nebola núdza.
Ukážky a výuku country tancov predviedla
najlepšia tanečná skupina v tomto žánri na
Slovensku - Bratislavské združenie country
a dobových tancov Saltarello. O neopakovateľný hudobný zážitok a tanečnú zábavu sa
počas celého podujatia postarali špička spomedzi country skupín - kapela NEZNÁMI

a kapela PACIPACIFIK. Na spríjemnenie
a nabudenie tej originálnej country westernovej nálady predviedli módnu westernovú
prehliadku a ukážky westernových zručností v lasovaní Túlaví vlci - ich show vyvrcholila polnočným kankánom.
Ďakujeme hudobníkom, hlavne kapelníkovi
Jaroslavovi Šimovi z kapely Neznámi, ktorí nám pomohli country bál programovo aj
technicky zabezpečiť a všetkým, ktorí sa na
jeho príprave akýmkoľvek spôsobom podieľali. Veríme, že priaznivcov country štýlu nesklameme a opäť sa stretneme na III. ročníku Country bálu vo Voderadoch v roku 2020.
Mária Šišková, OcÚ
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Voderadskí hasiči sa školia, cvičia,
súťažia, zasahujú a hlavne pomáhajú
Koniec roka sa spája s bilancovaním uplynulého obdobia a týmto článkom by sme
vám chceli priblížiť činnosť a aktivity Dobrovoľného hasičského zboru vo Voderadoch
od posledného vydania časopisu Voderadčan
z leta 2018.

V druhej polovici tohto roka boli voderadskí
hasiči povolaní v krátkom časovom období na viacero výjazdov mimo kataster obce.
Išlo o požiare a technické zásahy. 10. augusta 2018 nás Krajské operačné stredisko
HaZZ v Trnave vo večerných hodinách povolalo na rozsiahly požiar hospodárskej budovy, ktorá sa nachádzala v okrajovej časti
Fakultnej nemocnice v Trnave. Hasenie a rozoberanie budovy sme vykonávali s príslušníkmi Okresného riaditeľstva HaZZ v Trnave a členmi DHZo Križovany nad Dudváhom do skorých ranných hodín. Ďalšia udalosť sa stala 1. septembra 2018 po celodennom výdatnom daždi, ktorý zaplavil jednu
z ulíc v neďalekej obci Cífer.

Poplach nám bol vyhlásený v nočných hodinách a na základňu sme prišli po odčerpaní všetkej vody opäť nadránom. Situácia sa
zopakovala i nasledujúci deň, len sa posunul
čas zásahu o niekoľko hodín neskôr. 6. septembra 2018 nás Krajské operačné strediskom HaZZ v Trnave znova povolalo, tentoraz na požiar poľa medzi obcami Zeleneč a Modranka. Zásah sme vykonali v poobedných hodinách a požiar bol lokalizovaný a zahasený v priebehu jednej hodiny. Vykonali sme aj viacero technických zásahov
v našej obci, napr. preplach upchatej kanalizácie v obci a základnej škole, odstránenie polámaných konárov z koruny stromu
v školskom areáli, ktoré ohrozovali deti na
detskom ihrisku a ostatné udalosti, na ktoré
by sa inak museli vynaložiť mimoriadne výdavky obce.
Chceli by sme požiadať všetkých občanov
Voderád, aby v prípade podobných mimo-

riadnych udalostí, tieto oznamovali na uverejnené telefónne čísla. V rôznych prípadoch
tak môžeme odbremeniť príslušníkov HaZZ
a rýchlejšie eliminovať vzniknuté škody.
Pri požiaroch alebo technických zásahoch
zasahujeme v spolupráci s príslušníkmi OR
HaZZ Trnava a inými dobrovoľnými hasičmi alebo samostatne. Zúročujeme poznatky,
ktoré sme nadobudli počas uplynulých rokov či už pri „ostrých“ zásahoch alebo taktických cvičeniach a výcvikoch. Jedno taktické cvičenie sme vykonali v improvizovanom polygóne na hasičskej zbrojnici v mesiaci júl. Bolo zamerané na oboznámenie sa
a skúšku nových autonómnych dýchacích
prístrojov v reálnych podmienkach ako aj
na vyhľadávanie nebezpečných látok v zadymenom prostredí. Druhé taktické cvičenie
sme organizovali 3. novembra 2018 v Kultúrnom dome vo Voderadoch. Bolo zamerané na precvičenie rozvinutia dopravných
a útočných vedení v budove pri hasení vnútorného požiaru a precvičenie súčinnosti
s inými zbormi. Na cvičení sa tiež zúčastnili členovia DHZo Cífer a DHZo Križovany
nad Dudváhom. Priebeh cvičenia sledovali
aj viacerí občania, keďže sa konalo v strede
obce. O dva týždne neskôr sa niektorí členovia zúčastnili podobného cvičenia, ktoré organizoval DHZo Križovany nad Dudváhom.
Zároveň stále pokračujeme v cyklických
mesačných školeniach na hasičskej zbrojnici
každú poslednú sobotu v mesiaci.
Počas letných mesiacov sme sa opäť zúčastňovali pohárových súťaží, ktoré sú spestrením hasičského roka. Začiatkom leta sme
organizovali tradičnú Nočnú pohárovú súťaž a 1. septembra Ligové kolo Západoslovenskej hasičskej ligy na lúke za kaštieľom.
Naše mužské družstvo zaznamenalo v Západoslovenskej hasičskej lige úspešné vystú-

penia, ale aj tie menej úspešné. V konečnom
poradí obsadilo pekné, no žiaľ, nepostupové piate miesto z celkovo 15-tich družstiev.
Detské družstvo mladých hasičov sa znovu zúčastnilo jesenného kola hry „Plameň“
v Smoleniciach a vyhralo Detskú hasičskú
ligu ZSHL s úžasnou bilanciou 6-tich víťazstiev zo 6-tich podujatí v konkurencii 9-tich
družstiev! Chceli by sme im touto cestou zablahoželať k dosiahnutému výsledku a dúfame, že aj v roku 2019 nás budú opäť tešiť
podobnými výsledkami.
Na jeseň boli organizované viaceré brigády
zamerané na vyčistenie plochy budúceho hasičského cvičiska od náletových burín a výsadbu trávnatej plochy, ktoré budú pokračovať v jarných mesiacoch roka 2019, keďže je ešte potrebné vyrovnať terén zeminou.
Zároveň sme na brigádach vykonali údržbu,
opravy a úpravy hasičských vozidiel zefektívňujúce zásahovú a prevádzkovú činnosť.
Chceli by sme touto cestou opäť 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 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 na tieto
telefónne čísla:
HaZZ: 150
Veliteľ DHZ Voderady: 0902 207 971
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Ako sa darilo našim mladým
futbalovým nádejam?
Príprava na sezónu
Po krátkej prestávke cez letné prázdniny,
sme sa prakticky ihneď začali pripravovať na
novú sezónu, od ktorej boli naše očakávania
podstatne vyššie ako tomu bolo v predchádzajúcom ročníku. Vzhľadom aj na tieto skutočnosti a ciele, sme sa na novú sezónu chceli dôkladne pripraviť.
K tomu sme prispôsobili aj tréningové jednotky, ktoré už mohli byť aj o niečo náročnejšie, keďže chalani sa s pribúdajúcim vekom
už prirodzene vyvíjajú a majú aj viac energie
na záťaž a rozvoj svojich schopností. Taktiež
sme aj počet tréningov zvýšili z dvoch na tri
tréningy týždenne. Aby to nebolo len o tvrdej
drine, ale aj o zábave a radosti, ako spestrenie sme si zorganizovali priateľský zápas rodičia a tréneri verzus žiaci futbalisti, po ktorom nás čakala aj spoločná opekačka.
Domáci turnaj

Po kvalitnej príprave a tréningoch nám mala
ako dobrá previerka a zároveň aj generálka
na ligu poslúžiť organizácia domáceho turnaja za účasti, samozrejme domácich Voderád, Hrnčiaroviec, Zelenča a Kopánky Trnava. Na tomto domácom turnaji sme obsadili konečné druhé miesto, keď sme po jednoznačnej výhre 3-0 nad Kopánkou Trnava postúpili do finále, no žiaľ v ňom sme nestačili na nášho úhlavného protivníka z Hrnčiaroviec, keď sme mu zaslúžene podľahli výsledkom 0-2.
Tento turnaj sme chceli samozrejme ako domáci usporiadateľ vyhrať, preto sme po neúspechu vo finále boli prirodzene sklamaní,
že sa nám to nepodarilo, no na druhej strane musíme športovo uznať kvalitu súpera. No vzhľadom aj na tieto skutočnosti sa
nám podarilo zorganizovať kvalitné športové
podujatie, na ktorom sa zišla aj slušná podpora rodičov, chalanov futbalistov alebo fanúšikov z obce a od spomenutých súperov.
Samozrejmosťou bolo aj občerstvenie

v miestnom bufete. Takže dúfame, že aj do
budúcnosti sa nám podarí zorganizovať takéto príjemné športové podujatie.
Nová sezóna – jeseň
Ako sa spomína v predchádzajúci ch príspevkoch, naše očakávania boli podstatne vyššie
ako v predošlom období, čo sme hneď potvrdili aj jednoznačnou výhrou na domácom ihrisku 5-1 nad súperom zo Špačiniec. V ďalšom kole sme cestovali k súperovi do Ružindola, kde sme chceli nadviazať na úvodné víťazstvo a prakticky sa nám to aj darilo .Od úvodu bolo po celý čas všetko v našej réžii a zápas sme mali pod kontrolou, dôkazom čoho bol aj jednoznačný priebeh 4-1
v náš prospech, no len do chvíle kým nezačal úradovať „PÁN“ rozhodca, ktorý si proti nám vymyslel dve penalty a navyše nám
vylúčil aj brankára. Boli sme špinavo podvedení, súperovi sa takto podarilo vyrovnať
a výsledok skončil remízou 4-4. Tento súboj mal
dohru aj na disciplinárnej scéne čo sa napokon
odzrkadlilo aj v celej jesennej časti na našich
výsledkoch aj vzhľadom
na dané tresty, alebo zranenia, absencie hráčov
či trénera. Zarážajúcim
a najsmutnejším je fakt,
že sa takéto niečo deje aj
na mládežníckej úrovni,
kde sa nám stále pripomína, aby sa pri výchove mladých hráčov dbalo na čestnosť a rešpekt voči súperom. Udalosti, ktoré sa udiali, mali vplyv prakticky na
celú jesennú časť, no aj tak sa nám podarilo pred zimnou prestávkou skončiť na solídnom štvrtom mieste. Či budeme s konečným
umiestnením na konci sezóny spokojní ukáže
až samotná jarná časť. Za zmienku stojí skutočnosť, že čo sa týka domácich ligových zápasov, premožiteľa sme na domácej pôde nenašli po celý kalendárny rok 2018 a z 11 možných zápasov sme vo všetkých
11-tich zvíťazili.
Športovo-zábavný
koniec roka
Za reprezentovanie klubu a obce
v roku 2018, sme chlapcom ako
poďakovanie pripravili športovo – zábavné ukončenie roka.
Hneď začiatkom decembra to
bol výlet do Trnavy na futsalové stretnutie medzi domácou re-

prezentáciou Slovenska a hosťom z Ruska,
v Mestskej športovej hale. Druhý decembrový víkend sa uskutočnil vianočný večierok pre hráčov futbalistov a rodičov. Podujatie sa nieslo v dobrej nálade a priateľskej atmosfére, nechýbalo kvalitné jedlo, sladkosti a občerstvenie rôzneho druhu. Pre deti aj
dospelých boli pripravené rôzne spoločenské
hry, pri ktorých sa všetci dobre zabávali. Rok
sme uzavreli deň pred Vianocami hokejovou
exhibíciou v zmiešaných mužstvách rodičiadeti na hokejovom štadióne v Trnave. To, že
v decembri chalani neleňošili svedčí aj skutočnosť, že aj popri týchto rôznych spoločenských akciách hrali celý december Vianočnú mini ligu, ktorej víťazom sa stalo mužstvo Búchačov v zložení Tomáš Sedlák, Marco Orlický, Nicolas Stacho, Marek Dobiš.
Najlepším strelcom turnaja sa stal Vendelín
Čierňava z mužstva Spermátka, keď za svoje
mužstvo nastrieľal 35 gólov. Cenu od trénera za najlepšieho hráča turnaja získal Tomáš
Sedlák z mužstva Búchači.
Poďakovanie...
...patrí aj tentokrát Obci Voderady a obecnému úradu, za finančnú aj morálnu podporu pri reprezentovaní obce a organizovaní
rôznych podujatí. Ďakujeme aj všetkým rodičom, ktorí boli ochotní vždy vo všetkom
pomôcť a všetkým tým, ktorí majú radi futbal a akoukoľvek formou prispievajú k výchove našich futbalových nádejí. No a samozrejme veľká vďaka patrí hlavne našim hráčom za celý rok, počas ktorého sme spolu zažili veľa vzácnych chvíľ, pekných, niekedy
aj tých horších. Verím, že všetky, počas roka
nadobudnuté skúsenosti z nás spravili jednu veľkú futbalovú rodinu, ktorá má budúcnosť a tak ako máme aj svoje motto: „jedna
cesta, jeden cieľ“, tak aj v nadchádzajúcom
roku bude naša cesta spoločná a opäť zažijeme veľa pekných zážitkov.
Stanislav Páleník,
tréner žiakov FK Voderady
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FK Voderady
SLOVNAFT Cup vo Voderadoch
V lete sme sa pripravovali na účinkovanie
v slovenskom pohári a 5. lige západ. Príprava bola rozpačitá, poznačená zraneniami
a dovolenkami. V slovenskom pohári sme
privítali účastníka 3. ligy OFK Malženice.
Zápas prilákal veľa fanúšikov a hralo sa vo
veľmi dobrej atmosfére. OFK Malženice
potvrdili svoju kvalitu a zvíťazili.
V 5. lige sme narazili na veľmi kvalitné
a konsolidované mužstvá. Napriek problémom s hráčskym kádrom sa nám podarilo
uhrať solídne výsledky. Výsledkom nášho
snaženia je 8. miesto po jeseni.
Čo sa týka „starých pánov“ tak tí sa zúčastnili pravidelného turnaja „štyroch dedín“
Tento turnaj sme opäť vyhrali.Na domácom
ihrisku privítali v odvete FC Drvič Lošonec.
Tento zápas vyhrali 5:2.
Prípravka:
Našim najmenším futbalistom sa venuje
Ivan Lacuška. Odvádza skvelú prácu. Pracovanie s deťmi je veľmi náročná úloha.
Deti sa všetko musia učiť od začiatku. Je
veľkou nevýhodou tejto vekovej kategórie,
že hrajú spolu 4.ročníky a tí najmenší zákonite nemôžu fyzicky stačiť na tých starších. Napriek tomu uhrali niektoré solídne
výsledky. Ďakujem rodičom, že sa v hojnom
počte zúčastňujú zápasov a pomáhajú pri organizácii.
Radoslav Ivančík

Veľké zmeny vo voderadskom
futbale
Svoj odchod z futbalového diania a po 14. rokoch pôsobenia vo funkcii prezidenta FK Voderady, oznámil 18.12.2018 prostredníctvom
FB Radoslav Ivančík.
Dôvodom odstúpenia
boli zdravotné problémy. Agendu futbalového klubu odovzdal
12.1.2019 na výročnej
členskej schôdzi novozvolenému
prezidentovi FK Voderady
Mgr. Bystríkovi Rosypálovi.
Koniec vo funkcii
ohlásil tiež futbalový
tréner Voderád Štefan
Zelenský, ktorý pozíciu trénera zastával
11 rokov. Rozhodnutie tlmočili aj hráčom,
s ktorými sa rozlúčili

na posezónnom posedení. Radoslavovi Ivančíkovi a Štefanovi Zelenskému vyslovujeme
veľké poďakovanie, ktoré im právom patrí za

obrovský prínos a rozvoj voderadského futbalu. Ďakujeme, chlapci!
Zdroj foto: Ján Král, TH
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Adam Halas – Športovec roka TTSK
Rok 2018 bol pre Adama veľmi úspešný.
Adam sa v roku 2018 zúčastnil viacerých významných plaveckých pretekov.Najväčším
úspechom bola decembrová účasť na zimných Majstrovstvách sveta v čínskom meste Hangzhou, kde prekonal slovenský rekord
mužov na 100 m Motýlik a na 100 m polohové preteky zaostal iba 7 stotín za slovenským rekordom a obsadil 21. miesto. Okrem
individuálnych štartov Adam svojimi výkonmi pomohol aj štafetám, kde 2 x prekonali
slovenský rekord.

Okrem týchto pretekov
sa Adam zúčastnil ešte na:

Majstrovstvá Európy v plávaní vo škótskom Glasgowe, kde tiež atakoval slovenské rekordy a takisto bol členom slovenských štafiet, ktoré prekonali slovenské rekordy a v štafete 4x200m voľný spôsob sa
prebojovali do finále a skončili na 8 . mieste.
Svetové poháre Eindhoven a Budapešť
Preteky: Barcelona, Stockholm,
Veľká cena Brna kde získal 2 zlaté, 1 striebornú, 1 bronzovú medailu, slovenský rekord na 100m polohové preteky.
Majstrovstvá Slovenska
• letné (2 tituly Majstra Slovenska, celkovo
získal 11 medailí)

• zimné - 3 tituly Majstra Slovenska (celkovo 18 medailí spolu so štafetami)
Slovakia Swimming Cup Trenčín
(4x 1.miesto, 1x 3.miesto)
ORCA Cup Bratislava
(2x 1.miesto, 1x 2.mie.,. 1x 3.mie.)
Jarná cena Žiliny
(1x 1.miesto, 6x 2.mie., 2x 3.mie.)
Veľká cena Slovenska - Bratislava
(2x 2.miesto)
Veľká cena Trnavy
(4x 1.miesto, 1x 2.miesto)

V decembri získal ocenenie Športovec roka
2018 TTSK.
V tomto roku úspešne zmaturoval na Športovom gymnáziu J. Herdu v Trnave a od septembra začal študovať na Fakulte telesnej
výchovy FTVŠ v Bratislave.
Prajeme Adamovi, nenápadnému a skromnému voderadčanovi ešte veľa medailí, rekordov, úspešné štúdium a hlavne veľa zdravia a vytrvalosti.
V spolupráci s p. Milošom Halasom
spracovala Mária Šišková

Stolnotenisový klub Voderady
Úvodom môjho príspevku by som chcel
v mene celého stolnotenisového klubu zaželať všetkým obyvateľom obce Voderady
veľa zdravia, šťastia a úspechov v Novom
roku 2019.
Náš klub reprezentuje obec Voderady účasťou v 7. a 8. lige majstrovstiev oblasti Trnava. Po jesennej časti skončilo naše „A“ družstvo v 7. lige na 9. mieste a „B“ družstvo
v 8. lige na 8. mieste.
Jesennú časť odohrali: Ľuboš Zlatohlávek,
Jozef Hanzel, Norbert Vöröš, Roland Mi-

zera, Stanislav Tučnovič, Vladimír Schiffel,
Roman Lovás, Marek Vígh, Ľuboš Sitár, Miroslav Zolvík a Ľuboš Sitár ml..
Koncom roka náš klub organizoval tradičný
turnaj o pohár starostu obce v stolnom tenise. Na turnaji si zahrali medzi sebou obyvatelia Voderád ako aj amatérski hráči z Vištuka a Cífera. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým účastníkom za príjemne strávené nedeľné popoludnie.
V roku 2019 pripravujeme organizovanieďalšieho už tradičného turnaja, na ktorom sa

stretnú hráči zo Zálesia, Slovenského Grobu, Častej, Dlhej, Suchej nad Parnou, Bučian
a domácich Voderád.
Dovoľte mi vysloviť poďakovanie bývalému starostovi Pavlovi Augustínovi za veľmi
dobrú spoluprácu a podporu činnosti STK
Voderady.
Verím, že aj novozvolené vedenie obce – poslanci obecného zastupiteľstva aj pani starostka, bude naďalej pokračovať v podpore
nášho klubu pri reprezentovaní Voderád.
Vladimír Schiffel, STK Voderady
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Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU
Voderady 2019
január 19

február 19

marec 19

Po:

Ut:

St:

Št:

Pi:

So:

Ne:

T

Po:

Ut:

St:

Št:

Pi:

So:

Ne:

T

31
7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

1
2
3
4
5

4
11
18

5
12
19

6
13
20

7
14
21

1
8
15
22

2
9
16
23

3
10
17
24

5
6
7
8

25

26

27

28

Po:

Ut:

St:

Št:

T

Po:

Ut:

St:

apríl 19

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

Po:

Ut:

St:

Št:

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

Po:

Ut:

St:

Pi:

5
12
19
26

Ne:

7
14
21
28

14
15
16
17
18

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Pi:

So:

Ne:

T

Po:

Ut:

St:

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

Št:

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

27
28
29
30
31

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Ne:

T

Po:

Ut:

St:

40
41
42
43
44

4
11
18
25

4
11
18
25

St:

Št:

Pi:

So:

Ne:

T

9

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

9
10
11
12
13

2
9
16
23
30

Pi:

T

Po:

Ut:

St:

Št:

Pi:

So:

Ne:

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

T
22
23
24
25
26

3
10
17
24
31

jún 19
So:

Ne:

4
11
18
25

5
12
19
26
1

18
19
20
21
22

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

Pi:

So:

Ne:

T

Po:

Ut:

St:

Št:

Pi:

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

31
32
33
34
35

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Ne:

T

Po:

Ut:

St:

44
45
46
47
48

2
9
16
23
30

august 19

október 19

7
14
21
28

Št:

6
13
20
27

Pi:

Ut:

máj 19
So:

júl 19

Št:

Po:

So:

5
12
19
26

6
13
20
27

september 19

november 19

vývoz triedeného zberu
vývoz komunálneho odpadu

5
12
19
26

6
13
20
27

Št:

7
14
21
28

Pi:

1
8
15
22
29

6
13
20
27

So:

2
9
16
23
30

3
10
17
24

Ne:
1
7
8
14 15
21 22
28 29

So:

december 19

3
10
17
24
31

Št:

Pi:

So:

Ne:

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

1

2

3

4

5

T
35
36
37
38
39
40
T
48
49
50
51
52
1

Ak termín vývozu pripadne na sviatok, zvozová spoločnosť si vyhradzuje
právo na zmenu termínu vývozu odpadu alebo triedeného zberu!
Obec bude o prípadnej zmene včas informovaná !

PAPIER /modré nádoby/

v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch najmä:

noviny, časopisy, letáky, zošity, krabice, kartóny
baliaci papier, katalógy, kalendáre bez pružín
Do triedeného zberu nepatria:
- brúsny a mastný papier, albumy, fotky

SKLO /zelené kontajnery/
Zbierajú sa: sklené fľaše a sklené poháre
Do triedeného zberu nepatria:
- zrkadlá, keramika, varné sklo, autosklo, drôtom
vystužené sklo

PLASTY /vrecia, zberné nádoby/

vrátane VKM - viacvrstvových kombinovaných materiálov a KOVOV
v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, najmä:

PET fľaše od nápojov a jedlých olejov
plastové fľaše od drogérie a čiastiacich prostriedkov
plastové tašky a fólie
vypláchnuté VKM - tetrapakové krabice od mlieka
a nápojov, vypláchnuté plechovky od nápojov
a konzervy od potravín
Do triedeného zberu nepatria:
- plast. obaly od motor. oleja a farieb, molitan, guma

- PET fľaše je nutné pred vložením do vreca zošliapnuť
- osádka zberového vozidla je oprávnená neprevziať vrecia alebo nevyprázdniť kontajner, v ktorom sa
budú nachádzať iné odpady, ako je určené v tomto letáku.
Vrecia a zberné nádoby z rodinných domov treba vyložiť v deň vývozu do 6,00 hod. tak, aby boli dostupné
osádke zberového vozidla.
FCC Trnava, s.r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava, tel.: 033/3240600

www.fcc-group.com

email: trnava@fcc-group.sk
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