III. ročník

Editoriál
„Per aspera ad astra!“ (Cez ťažkosti ku hviezdam!) Tento výrok sa
používa od dávnej antiky – teda
doby starobylého slávneho Grécka a Ríma až po súčasnosť - ako
povzbudenie k premáhaniu ťažkostí. Po prvýkrát som sa s týmto
výrokom stretol, keď nás ním ako
nových študentov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave privítal vtedajší dekan
fakulty na slávnostnom stretnutí.
Dlho som rozmýšľal, prečo nám
nepovedal niečo povzbudivejšie,
možno optimistickejšie. Prečo
nám hneď na začiatku cesty nezaželal šťastie, pokoj, pohodu, radosť
a optimizmus – ale práve naopak
ťažkosti, sebazapieranie, tvrdú
prácu a náročnosť? Pravý zmysel
jeho príhovoru som pochopil až
neskôr. Svojím spôsobom úvodná
veta jeho príhovoru korešpondovala so známejším výrokom, ktorý
vyslovil známy ruský spisovateľ
Maxim Gorkij: „Ak nájdeš v živote
cestu bez prekážok, určite nevedie
nikam!“.
Tieto životom overené citáty by
mohli pre mnohých, tak ako pre
mňa, byť inšpiráciou. Inšpiráciou
k tomu, že skutočné hodnoty
možno dosiahnuť len namáhavým spôsobom, prekonaním seba
samého, uznávaním skutočných
hodnôt a snahou o ich dosiahnutie.
Iste, v živote možno kráčať aj pohodlnejšími a širokými cestami,
ktoré nám môžu dávať pocit falošnej istoty. Na ich konci však
nemusí byť dosiahnutie skutočnej
hodnoty ale veľké prekvapenie
v podobe niečoho neočakávaného a veľmi nepríjemného.
Prečo o tom hovorím práve na
tomto mieste?
Prinášame vám, vážení občania
a čitatelia piate vydanie Voderadčana. Po troch rokoch pôsobenia
vo funkcii starostu vo Voderadoch
som veľmi rád, že predchádzajúce
životné skúsenosti ma naučili byť
pripravený a dosahovať výsledky
nie jednoducho ale práve naopak
náročne a s pocitom, že inak to
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Detail výnimočnosti...

Jednou z neodmysliteľných dominánt našej obce je kostol sv.
Ondreja, ktorý stojí v jej centre na
námestí. Tento nádherný barokový chrám je skutočným skvostom
Voderád a iste zaujme každého
návštevníka našej obce. O tom, že
aj miestni obyvatelia a obyvatelia
filiálok farnosti majú k nemu výnimočný vzťah svedčí aj to, že sa ho
nepretržite darí udžiavať vo vynikajúcom stave a pravidelne obnovovať, takme výlučne zo zbierok
farnosti.
Pohľadom zvonku je iste najzaujímavejšou časťou kostola trojposchodová, približne 37 metrov
vysoká veža s medenou strechou

a kovaným 2 m vysokým krížom na
vrchole veže. Pri pohľade na ňu mnohých naplní pocit
úcty k tým, ktorí
túto vežu a kostol
dali postaviť a zanechali nám tak pamiatku, dnes už historickú, ktorá nám
pripomína, že obec
Voderady je založená na kresťanských
základoch.
Pozornému
pozorovateľovi však
nemohlo uniknúť,
že na veži čosi chýba. Vežové hodiny!
Miesta na všetkých
štyroch
stranách
veže, kde by vežové hodiny mali byť,
boli
donedávna
prázdne, napriek
tomu, že kedysi na
veži hodiny boli. Svedčia o tom
dobové fotografie a niektorí z nás
si ešte pamätajú síce nefukčné,
ale predsa len časti – pozostatky
hodinového stroja vo veži kostola a ručičiek bez ciferníka na veži
z čelného pohľadu, ktoré boli pri
ostatnýh rekonštrukciách kostola
odstránené. (škoda, že spôsobom,
že sa nezachovali aspoň ako historické artefakty obce – nemalo by
nás to mrzieť?)
Dnes je však pohľad na vežu iný.
Kostolná veža dostala nové vežové hodiny, ktoré sú momentálne
situované na tri svetové strany –
severnú, južnú a západnú. Ciferní-

ky s rímskymi číslicami, ktoré majú
priemer približne meter a pol
boli na vežu osadené tak vkusne,
že tvoria dojem, ako by tam boli
odjakživa. Hodiny poháňa úplne
nový hodinový stroj umiestnený
vo veži.
Jedná sa o polbicí hodinový stroj
typ 230B s elektromotorickým
naťahovaním. Technické riešenie
stroja zabezpečuje presný chod
vždy v minútovom intervale. V prípade výpadku elektrickej energie
je časová rezerva 9 hodín. Hodinový stroj odbíja pol a celé hodiny
na zvon. Nakoľko je hodinový stroj
vyrobený z kvalitných materiálov
jeho životnosť pri správnej údržbe
je takmer neobmedzená.
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Vežové hodiny na kostole vo Voderadoch
Čo poviete na myšlienku, ktorú
som čítal na hodinách jedného
starobylého kláštora: Jedna s mojich raz bude tvoja?
Pamätáte si, čím Vás, milí priatelia, inšpirovali odbíjajúce hodiny
v silvestrovskú noc – na rozhraní
nového časového obdobia? Mož-

no ste pri zvuku strieľajúcich fliaš
šampanského a mnohých vzájomných gratuláciách ani na to nemysleli. Možno len na skúsenosť, ktorú
sme s ľútosťou takmer všetci skonštatovali, že sme opäť o rok starší!
Každý deň posunutie ručičiek na
hodinkách nás posúva vpred k na-

plneniu nášho života. Aj hodiny
na našom kostole nás budú motivovať k tejto skutočnosti. Nebude
to len oznámenie o tom koľko bije
hodín, ale ako prežívam každú hodinu, ktorú mi Boh dal dopriať k
životu.
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Nové poslanecké obvody

Editoriál pokračovanie
ani byť nemôže. V tejto pozícii je
to obzvlášť potrebné, priam nevyhnutné. Prečo? Len „nedávno“, koncom roka 2006 som vo
volebnom programe predstavil
ciele, ktoré by som chcel dosiahnuť v prípade zvolenia za starostu v našej obci, ktoré boli smelé,
ambiciózne a mnohým sa zdali
úplne nereálne. Viacerí mali pocit,
a tak to aj dávali najavo, že sú to
len sľuby, ktoré nie je možné dosiahnuť. S odstupom troch rokov
môžem spokojne skonštatovať,
že podstatná väčšina cieľov bola
s nadhľadom splnených a dosiahnuté výsledky nespochybniteľne svedčia o tom, že stanovené
a sľúbené ciele boli dosiahnuté a
v mnohom prekonané. V obci počas troch rokov prišlo k nastaveniu
konceptu riešení, pripravilo sa niekoľko desiatok projektov, zrealizovalo sa viacero investičných akcií,
mnohonásobne intenzívnejšie je
podporovaná činnosť miestnych
organizácií, bola zrealizovaná
prvá časť nových ihrísk a športovísk, zlepšila a občanom sa priblížila činnosť obecného úradu
a obecného zastupiteľstva, zvýšila
sa informovanosť občanov, začali
sa realizovať nové kultúrne akcie,
z ktorých niektoré majú regionálny význam, podstatne sa zlepšila
infraštruktúra, najmä cestná – napojenie na Trnavu a diaľnicu, bol
vybudovaný priemyselný park,
pracuje sa na obnove parku a výsadbe novej zelene, intenzívne
sa venujeme triedeniu odpadov
a sociálnemu programu, investujeme do obnovy školy a škôlky
a okrem mnohých ďalších vecí
sme úspešní v získavaní mimorzpočtových prostriedkov z fondov
EÚ, štátnych zdrojov, ale aj od
spozorov. Len z týchto mimorozpočtových zdrojov sme v tomto
funkčnom období získali viac ako
neskutočných 100 miliónov korún
(viac ako 3,32 mil EUR). Koľko pre
našu obec získali moji predchodcovia? Napriek tomu je zarážajúce, že postoje niektorých spoluobčanov, založené na ľudskej závisti,
hlúposti, nevedomosti a bezcharakternosti dokážu ovplyvňovať
verejnú mienku a že ani po rokoch
snaženia sa o dosiahnutie zmeny
v našej obci sa to nedarí. Môžeme postaviť nové cesty, chodníky, školy, ihriská, obnoviť všetky
obecné budovy, podporiť organizácie, ivnestovať do zdravotníctva, postaviť nové budovy, urobiť
novú kultúru... Čo teda nedokážeme? Nedokážeme zmeniť ľudské
postoje, ľudskú mentalitu. Pýtam

sa, ako je možné, že názory niekoľkých závistlivcov a neprajníkov je
počuť intenzívnejšie ako názory
tých, ktorí síce s nadšením a s radosťou očakávajú plody práce dosiahnutých výsledkov, ale nie sú
schopní sa sami zapojiť do diania
– dokonca ani vyjadrením jasného
názoru, že realizované aktivity sa
im páčia a majú z nich radosť. Myslíte si, že pri realizácii akejkoľvek
akcie (napríklad výstavby novej
cesty) stačí tri mesiace „nadávať“
alebo byť ticho a potom na konci, keď dosiahnuté výsledky sú už
nespochybniteľné, stačí mávnuť
rukou, že „môže byť“ ?. Nestačí to!
Pýtam sa, ako je možné, že „cudzí“
návštevníci, ktorí prichádzajú do
našej obce, žasnú nad tým, čo sme
za posledné obdobie dokázali
a my – domáci, máme stále s niečim problém a nedokážeme uznať
dosiahnuté výsledky? Ako je možné, že pozitívne ohlasy na činnosť
v našej obci prichádzajú e-mailami zo zahraničia aj od rodákov
z našej obce a na domácej scéne
necítiť podporu politiky, ktorá je
realizovaná v prospech občana?
Len veľmi zriedka počuť jednoduché ďakujem, ktoré sa učia deti od
materskej škôlky povedať za to,
keď im niekto urobí niečo dobré.
Mnohí nedokážu ani to. Možno
sa to nebude čítať ľahko, ale musím a chcem to napísať – je to
„zúfalé“. Nikdy by som nebol veril tomu, koľko je tu rozvadených
domácností a susedov. Nikdy by
som nebol veril, že ľudia dokážu
byť k sebe tak „neľuďmi“, keď to
skúsim nazvať takto neštandartne, aby som sa nikoho obzvlášť
nedotkol.
Ako ďalej? Čo s tým? Nové projekty a investičné akcie, podpora
iniciatív ani nič iné nedokáže zmeniť to najdôležitejšie. Obraciam
sa preto aj touto formou na tých,
ktorým záleží na našej obci, aby sa
aktívne zapojili do diania a svojimi
námetmi, vyjadrením postojov
a zapojením sa do činnosti jednotlivých aktivít prispeli k vytvoreniu
atmosféry spoločenstva obce,
ktorému záleží na tom, ako naša
obec bude vyzerať, akým smerom
sa bude uberať a ako sa v nej bude
žiť. Všetkým tým, ktorí sa o to pričinili a snažia, už teraz vyjadrujem
úprimné poďakovania a želám im,
aby v svojom presvedčení a odhodlaní zotrvali. Výsledky našej
doterajšej práce, z ktorých niektoré prezentujem aj na stránkach
tohto čísla Voderadčana nech sú
vám v tom povbudením.
Marek Turanský, starosta

Obecné zastupiteľstvo zaktualizovalo poslanecké obvody s platnosťou od 1. 11. 2009:
Poslanec Milan Gajarský od č.. 1 (Jozefov dvor) po č. 31
a ul. A.Kubinu (pôvodný názov
Kanada 2)
Poslanec Peter Majka Trnavská ul. od č. 32 po č. 83 a ul.
Koniarekova (pôvodný názov Kanada 1)
Poslanec Mgr. Marek Dubovský
- Cíferská ul. (ul. smerom na Slovenskú Novú Ves) od č. 84 po č.
133
Poslanec Marek Sekera -

Hlavná ul. od č. 214 po č. 296
Poslanec Ing. Jozef Matúš Podhájska ul. a časť Školskej ul.
od č. 134 po č. 160
Poslanec Ing. Vladimír Haršány od č. 161 (školské bytovky) po č.
194 Školská ul.
Poslanec Pavol Javorek Športová ul. (pri futbalovom ihrisku) od č. 336 po č. 360
Poslanec Dominik Vadovič Kandijská ul. a Hlinická ul. od č.
196 po č. 344
Poslankyňa Mgr. Helena Císarová - od č. 251 po č. 264 (pohostinstvo), a č. 361, č. 393.

Štatistiky

Evidencia obyvateľov

do 15 rokov ......214 obyvateľov
do 18 rokov ............................. 262
od 18 – 55 rokov ................... 754
nad 18 rokov ........................1 096
od 18 – 60 rokov ................... 847
od 1 – 15 rokov ....................... 199
od 3 – 6 rokov ...........................55
od 1 – 18 rokov ....................... 248
od 15 – 18 rokov ......................49

Ku dňu 24.11.2009
· počet obyvateľov k 1. 1. 2009
1 351
· narodení od 1. 1. do 20. 11. 2009
+9
· zomrelí od 1. 1. - 20. 11. 2009
-7
· prisťahovaní od 1. 1. - 20. 11. 2009
+ 14
· odsťahovaní od 1. 1. - 20. 11. 2009
- 10
Ku dňu : 24. 11. 2009
1 357 obyvateľov

Narodenie :

Úmrtie :

Veková štruktúra
obyvateľov:

1. Baboš Martin
2. Dubovská Patrícia
3. Fatranská Veronika
4. Grešner Juraj
5. Hrivňák Roman
6. Ivančíková Natália
7. Kováč Ján
8. Podmanický Adrián

1. Barčák Jozef
2. Nápoký Marián
3. Stúpala Ambróz
4. Švihorík Miroslav
5.Vavrinčík Peter
6. Šebová Sylvia
7. Mrákava Michal
8. Buchlík Jaroslav

Uzavreli manželstvo:
Eddy Charles – Michaela Patylová
Ing. Michal Sokolovič – Mgr. Mária Pifková
MVDr. Stefan Rusenov – MVDr. Ida Halgašová
Roman Dugovič – Lenka Pažitná
Štefan Köszeghy – Anna Štefanovičová
Tomáš Ďuriš – Bc. Lucia Marcaníková
MUDr. Ivan Blahuš – Katarína Pechočiaková

Je dôležité vedieť - sobáše
Do matričného úradu Voderady, patria obce Slovenská Nová Ves
a Pavlice.C ivilná i cirkevná forma uzavretia manželstva majú v našom právnom poriadku rovnoprávne postavenie.
Upozornenie!
Ak ide o civilný, ale aj cirkevný sobáš, snúbenci sa osobne dostavia
na matričný úrad. Žiadosť o uzavretie manželstva, potvrdenú na matričnom úrade, odovzdajú na farskom úrade. Po uzavretí manželstva
vydá matričný úrad sobášny list./vybavuje matrikárka K. Turanská
v kancelárii prvého kontaktu na prízemí/
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Spolupráca s VÚC pokračuje
Nová cesta do TT
Približne v rovnakom čase, ale na
časovej osi posunutí rok dozadu,
sme za účasti predsedu Trnavského samosprávneho kraja Ing.
Tibora Mikuša slávnostne otvárali
kompletne zrekonštruovaný úsek
cesty III. triedy medzi diaľničnou
križovatkou Voderady a Hrnčiarovcami nad Parnou.
Na rekonštrukciu tohto úseku
v tom čase (koniec roka 2008) vyčlenil TTSK 1,327 mil. EUR (40 mil.
Sk), napriek tomu, že rekoštrukcia
bola plánovaná až v neskorších
obdobiach. Trnavský samosprávny
kraj tak reálnymi skutkami preukázal, že bezpečnosť občanov na území kraja mu nie je ľahostajná a že

vedenie TTSK vie zvážiť silu argumentov a v prípade potreby prijať
rozhodnutia nevyhnutne potrebné
na riešenie krízových a havarijných
situácií. Aj vďaka tejto ústretovosti
sa úsek stal bezpečnejším.
Už v tomto čase sme však otvorili otázku nevyhnutnosti obnovy
úseku tejto cesty medzi Obcou
Voderady a okružnou križovatkou
OK1, ktorá tvorí rozdeľovací mostík
medzi privádzačom od diaľnice D1,
výrobným závodom Samsung LCD
a samotnou Obcou Voderady.
Všetci zainteresovaní sme vedeli,
že nájsť ďalšie potrebné zdroje nemusí byť otázka dní ani týždňov,
ale že to môže trvať podstatne

dlhšiu dobu. Vzájomné rokovania
vedenia Trnavského samosprávneho kraja a Obce Voderady prebiehali priebežne počas celého
roka, pričom obe strany sa snažili
vo vzájomnej ústretovosti hľadať
prijateľné riešenie.
Sme veľmi radi, že na sklonku roka
2009 vedenie Trnavského samosprávneho kraja zvážilo silu argumentov o nevyhnutnosti opravy aj
tohto úseku cesty, najmä z dôvodu
zabezpečenia bezpečnosti cestnej
premávky, najmä po zohľadnení faktov o zvýšenej záťaži tohto
cesteného úseku z dôvodu zásobovania priemyselného parku,
ale aj celkového zvýšeného pohybu účastníkov cestnej premávky
v tomto regióne.
Trnavský samosprávny kraj pristúpil k rekoštrukcii spomínaného
úseku cesty. Oprava si vyžiadala
prostriedky vo výške viac ako 1,8
mil. €. Dnes je už na ňom po kom-

pletnej rekonštrukcii plne obnovená premávka a preto aj na tomto
mieste chcem v mene svojom,
ako starostu obce, ale zároveň aj
v mene občanov obce Voderady
i návštevníkov tejto časti regiónu
vysloviť vedeniu Trnavského samoprávneho kraja poďakovanie.
Budem veľmi rád, ak si čím viacerí
účastníci cestnej premávky využívajúci túto spojnicu medzi obcou
Voderady, diaľničnou križovatkou
Voderady a krajským mestom Trnava uvedomia, že takáto obnova
cestnej infraštruktúry nemusí byť
samozrejmosťou, ale vyžaduje si
veľké úsilie, množstvo času a ochoty na hľadanie riešení v záujme
našich obyvateľov. Ústretový prístup TTSK k riešeniu problémov
iniciovaných našou obcou berieme zároveň ako prejav deklarácie a
upevnenia dobrých vzťahov medzi
obcou Voderady a TTSK, ktorý chceme aj v ďalšom období rozvíjať
na prospech jednak našej obce, ale
aj celého Trnavského samosprávneho kraja, ktorého chce obec
Voderady byť plnohodnotným
článkom, s ktorým sa v záujme rozvoja celého regiónu „jednoducho
počíta“.
Obec

Park vo Voderadoch
Historickou dominantou našej
obce je „sentimentálny“ park
s kaštieľom. Hádam nikomu
nemusíme pripomínať, že celé
desaťročia sa o túto kultúrnu
a prírodnú pamiatku nikto
(poriadne)
nestaral.
Park
bol udržiavaný do odchodu
posledných majiteľov z rodu Zichy
a Keglevich, t. j. do II. sv. vojny.
Roky, kedy prežíval park a kaštieľ
bez povšimnutia sa prejavili
na kvalite nielen historických
objektov ale aj na kvalite

rastlinastva v parku. Historická
parková zeleň je v súčasnosti
negatívne ovplyvnená absenciou
dlhoročnej údržby, nejasnej
a nevypracovanej koncepcie,
revitalizácie a rekonštrukcie.
V tomto kalendárnom roku obec
Voderady, Trnavský samosprávny
kraj a Krajský pamiatkový úrad v
Trnave začali intenzívne pracovať
na projekte záchrany a obnovy
tejto kultúrnej a prírodnej
pamiatky.
Celý proces je rozčlenený na

niekoľko etáp. Vyhodnotenie
estetického a zdravotného stavu
parkových porastov je zahrnuté
do 1. etapy vrátane analýz
a
predpokladaného
návrhu
obnovy - celkovej revitalizácie.
Inventarizácia a súčasný stav
architektonických prvkov sa
vyhodnotí a zaznamená do
mapových podkladov, získaných
novým meraním. V tomto štádiu
sa musia postupne odstrániť
stromy ohrozujúce život a zdravie
návštevníkov parku.
K tomu, aby sa spravila dôkladná
invetarizácia sa v celom areáli
park prečistil, t.j. odstránili sa
náletové dreviny. V časti parku,
ktorý je v majetku obce, je
spravená inventarizácia drevín
a v súčasnosti sa pracuje na
kompletnom projekte obnovy
danej plochy.
V druhej etape sa prejde k samotnej
realizácii obnovy historického
parku. Po návrhu a schválení

asanácií náletových, chorých a
poškodených jedincov stromovej
vegetácie, budú tieto dreviny
odstránené. Na základe časti z
návrhu budú nahradené resp.
dosadené bylinné spoločenstvá
parku.
Postupne
podľa
harmonogramu bude dochádzať
k rekonštrukcii pôvodných (resp.
súčasných)
architektonických
prvkov nachádzajúcich sa v
parku. Dôjde k obnove chodníkov
a lavičiek ale aj vodného systému
parku, tak, aby spoločenstvá
stromovej a bylinnej vegetácie
boli dostatočne zásobované
vodou v letných mesiacoch, ako
tomu bolo aj v pôvodom návrhu
parku.
3.
etapa
bude
zahŕňať
predpoklady ďalšieho vývoja
parku po vegetačnej stránke,
návrhy na 2. etapu asanácie a
dosadby stromovej vegetácie, ako
aj náhrady krovitých a bylinných

Pokračovanie na strane 12
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Zoznam VZN 2009

1/2009
o nakladaní s komunálnymi
odpadmi
Obsah: Toto VZN upravuje pôsobnosť obce na úseku odpadového hospodárstva, práva
a povinnosti právnických osôb
a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s nimi na území obce, ustanovuje podrobnosti o spôsobe
nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi, upravuje podrobnosti
pre zber a prepravu objemných
odpadov, vytriedených zložiek
komunálnych odpadov v rámci
separovaného zberu a podmienky zhromažďovania oddelene
vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín s cieľom chrániť životné prostredie
a zabezpečiť ochranu zdravých
podmienok a zdravého spôsobu
života a práce obyvateľov obce
a čistotu v obci. VZN definuje:
1. čo je odpad
2. kto je pôvodca odpadu
3. kto je držiteľ odpadu
4. čo sú komunálne odpady
5. čo sú drobné stavebné odpady
6. čo je objemný odpad
7. čo je nebezpečný odpad
Zakazuje sa:
ukladať do zberných nádob odpady, ktoré nepatria do komunálnych odpadov, resp. separovateľné zložky komunálnych
odpadov zbierané oddelene pri
separovanom zbere,
pri ukladaní komunálneho odpadu do zberných nádob ich preplňovať, preťažovať alebo poškodzovať zberné nádoby,
ukladať odpad mimo zbernej nádoby,

používať zberné nádoby na iný
účel,
uložiť alebo zanechať odpad na
inom mieste ako na mieste na to
určenom v súlade so zákonom
o odpadoch a týmto VZN,
zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,
predovšetkým spaľovať odpad
zneškodniť odpad vypúšťaním
alebo vhadzovaním do vodného recipientu a zneškodňovanie
odpadov ukladaním do povrchových nádrží (napr. umiestnenie
kvapalných alebo kalových odpadov do jám, rybníkov alebo
lagún, atď.),
riediť a zmiešavať jednotlivé
druhy nebezpečných odpadov
alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné
za účelom zníženia koncentrácie
prítomných škodlivín,
opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní
odpadových olejov do pôdy.
2/2009
ktorým sa ustanovuje miesto
na umiestňovanie volebných
plagátov v obci Voderady
počas volebnej kampane do
Európskeho parlamentu, na
prezidenta SR, do NR SR, TTSK,
orgánov samosprávy obce a pri
konaní referenda ( ďalej len nariadenie )
Obsah: Toto nariadenie ustanovuje miesto na umiestňovanie
volebných plagátov politických
strán, koalícií a ďalších subjektov
oprávnených viesť volebnú kampaň ( ďalej len oprávnené subjekty ) v obci Voderady počas volebnej kampane do Európskeho
parlamentu, na prezidenta SR, do
NR SR, TTSK, orgánov samosprávy obce a pri konaní referenda.
3/2009
O výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, o
výške mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov
na
činnosť školského klubu
detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo
žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok
úhrady v školskej jedálni.
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 10,- €

za jedno dieťa mesačne. Výška
príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského
klubu detí je : pre zákonného
zástupcu žiaka 2,- € za jedného
žiaka mesačne.Výšku príspevku
na stravovanie v školskej jedálni
pri MŠ a v školskej jedálni pri ZŠ
na stravníka a jedlo v čase ich
pobytu v škole alebo školskom
zariadení nasledovne: Školská
jedáleň v MŠ – stravníci od 2 do
6 rokov: 0,99 €, školská jedáleň
v ZŠ – stravníci od 6 do 11 rokov:
0,89 €, stravníci od 11 do 15 rokov: 0,96 €.
4/2009
o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie
Zápis detí predškolského veku
na plnenie povinnej školskej
dochádzky v školách zriadených
Obcou Voderady sa koná od 15.
januára do 15. februára, ktorý
predchádza začiatku školského
roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
Zápis na primárne vzdelávanie sa
uskutoční 18.januára 2010 v čase
od 13,30 -17 hod.
5/2009
O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI na
kalendárny rok 2010 a na ďalšie zdaňovacie obdobia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce V o d e
r a d y v zdaňovacom období
roku 2010 a na ďalšie zdaňovacie
obdobia nasledovne:
Hodnota pôdy /pozemku/eura/
m2:
orná pôda 0,9878 eura/m2
záhrady, zastavané plochy a nádvoria 1,8588 eura/m2
ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 1,8588 eura/m2
stavebný pozemok 18,5885 eura/
m2
Ročná sadzba dane z pozemkov :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a
ovocné sady 0,40 %,
b) záhrady 0,60 %,
c) zastavané plochy a nádvoria
0,60%,
d) stavebné pozemky 0,50% ,
e) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,60%.
Ročná sadzba dane zo stavieb:
a) 0,140 eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,170 eura za stavby na pôdo-

hospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,200 eura za samostatne stojace garáže a samostatné stavby
hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto
účely postavené mimo bytových
domov,
d)1,660 eura za priemyselné
stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie
vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
e)1,660 eura za stavby na ostatné
podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
f ) 0,670 eura za ostatné stavby.
Ročná sadzba dane zo stavieb je
každý aj začatý m2.
Pri viacpodlažných stavbách
správca dane pre všetky druhy stavieb v obci V o d e r a d y,
okrem stavieb nachádzajúcich sa
v jednotlivej časti obce uvedených v § 3 ods. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia určuje
príplatok za podlažie 0,03 eura
za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia.
Ročná sadzba dane z bytov na
celom území obce V o d e r a d y
je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového
priestoru v bytovom dome:
a) 0,140 eura za byty,
b) 0,140 eura za nebytové
priestory.
Od dane zo stavieb sú oslobodené:
a)stavby na bývanie vo vlastníctve občanov starších ako 62
rokov, ak slúžia na ich trvalé bývanie
b)byty v bytovom dome vo vlastníctve občanov starších ako 62
rokov, ak slúžia na ich trvalé bývanie.
6/2009
o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského klubu detí
so
sídlom na území obce Voderady
Príjemcom dotácie podľa tohto
nariadenia je: Základná škola s
materskou školou vo Voderadoch.
OcÚ
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Nové kaderníctvo a kozmetika
Na návrh starostu obce bol projekčne k navrhovanej budove
novej pošty dopracovaný ďalší
samostatný polyfunkčný priestor.
Tento bol do realizácie posunutý
so zámerom vytvorenia priestoru
na zabezpečenie poskytovania
kaderníckych a kozmetických
služieb pre našich občanov. Dnes
môžeme skonštatovať, že tento
návrh na celkové využitie územia
v danej lokalite bol správnou voľbou. Priestor, ktorý by inak zostal
ako nevyužitý za budovou pošty
plní už dnes v podobe novostavby svoje funkcie a občania našej
obce majú možnosť využívania
služieb kaderníctva a kozmetiky v úplne nových, moderných
priestoroch, za ktoré by sa iste
nemuseli hanbiť ani vo veľkých
mestách. Priestor bol úmyselne
situovaný na prízemí, dostupný
bezbariérovo, aby tak najmä naši
starší spoluobčania mohli bez
problémov využívať tieto služby,
ktoré predtým boli poskytované
na prvom poschodí zdravotného
strediska, čo vyžadovalo výstup
po schodoch náročný pre starších
občanov.
Celkové náklady na stavbu do-

siahli sumu 73 561,64 €.
Zostáva dodať, že celý priestor
bol pripravený s cieľom zabezpečiť služby pre obyvateľov, občanov a návštevníkov našej obce
na vysokej úrovni, v dostupných
časoch a prijateľných cenových
reláciách. Tomu zodpovedá aj prístup obce, ktorá priestor nielen
postavila ale aj kompletne vybavila všetkým zariadením, vrátane
nábytku a doplnkov.
Už z prvých vašich ohlasov vieme,
že priestory sa vám páčia a snahu
obce o zabezpečenie prostredia
na dostupnosť služieb pre svojich
občanov si ceníte a dostupnosť
služieb kaderníctva a kozmetiky
v nových moderných priestoroch
si pochvaľujete.
Otváracia doba:
kozmetika:
po - pi: 10,00 – 17,00 hod.
kaderníctvo:
po: zatvorené
ut: 8,30 - 18,00 hod.
st: 8,30 - 18,00 hod.
št: 8,30 - 13,00 hod.
15,00 - 20,00 hod.
pi: 8,30 - 18,00 hod.
so: 9,00 - 14,00 hod. objednávky

Nová a stará pošta
Dňa 30. 9. 2009 bola slávnostne odovzdaná do uživania nová
budova v centre našej obce. Iste
všetci viete, že sa jedná o budovu, ktorú postavila z vlastných
prostriedkov obec Voderady
a bude slúžiť na účely zabezpečovania poštových služieb. Zástupcovia Slovenskej pošty, a.s.,
ktorá bude v nových priestoroch
nájomcom, spolu so starostom
obce, vedúcou pošty, pracovník-

mi pošty a ďalšími zúčastnenými
boli aktrérmi slávnostného prestrihnutia pásky a tým oficiálneho
odovzdania budovy.
Budova bola navrhnutá a postavená na mieru, v zmysle požiadaviek Slovenskej pošty, a.s., aby
vyhovovala normám a interným
požiadavkám na zabezpečovanie
moderných poštových a bankových služieb pre zákazníkov.
Celkový náklad na jej realizáciu

dosiahol sumu 227 724,56 € .
Priestory pošty poskytnú zákazníkom komfortné obslúženie,
potenciálne až na troch priehradkách.
Samotná nová budova pošty architektonicky vkusne zapadá do
celkového zámeru obnovy centrálnej zóny obce, na ktorej budeme pokračovať. Súčasťou obnovy
a dobudovania centrálnej zóny
bude aj vytvorenie parkovacích

miest pri budove pošty, nových
chodníkov a cesty ako aj mobiliárových doplnkov, ako sú stojany na bicykle či odpadkové koše.
Všetky zrealizované, ako aj plánované zámery, by mali prispieť
k modernizácii života v našej obci
a dostupnosti služieb na vysokej
úrovni priamo v našej obci.
V súvislosti s budovou pošty dosiaľ
nevyšiel zámer obce, ktorého sa

Pokračovanie na strane 21
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Kandijská ulica
Prijmite pozvanie na prechádzku po celkom novej uličke na
južnom konci Voderád, ktorá má
názov Kandije. Ulička, ktorá nikdy
v histórii nemala poriadne urobenú cestu a končila sa „smetiskom“
sa po teraz dokončenej obnove
môže doslova „pýšiť“ dojmom,
ktorý prechádzajúci z jej novej
vizáže majú. Povrchová úprava
uličky nie je z asfaltu, ale zo zámkovej dlažby, ktorá má umocniť
celkový dojem historickej uličky
s niekoľkými pôvodnými malými
domčekmi.
Výstavba novej cesty v tejto ulici
stála obec z vlastných rozpočtových zdrojov viac ako 225 tisíc
EUR, pričom je logickým a nadväzným dokončením paralelne sa
tiahnúcej zrekonštruovanej ulice Hliníky, ktorú obec Voderady
realizovala v roku 2007. Žiaľ, zle
vybudovaná kanalizácia z roku
2006 v ulici Hliníky spôsobila, že
sme ju museli v poslednom úseku rozkopať a zabezpečiť výmenu
potrubia. Hoci je stavba v záruke
a výmenu potrubia sme zabezpečovali formou reklamácie diela,
neteší nás, že takýmto spôsobom
musíme znehodnocovať dojem
z našej dobre vykonanej práce –
čo je spôsobené chybami predchádzajúceho vedenia obce. Nič
to – vyrovnáme sa s týmito chybami a postupne ich napravíme.
Faktom zostáva, že ulice Hliníky
a Kandije sú v roku 2009 kompletne zrekonštruované a prepojené.
V ulici Kandije bolo komplet vybrané podložie, urobená cementobetónová stabilizácia v celej
dĺžke a šírke. Všetci obyvatelia
získali nové nájazdy do domov.
V ulici prebehla kontrola a oprava
existujúcich sietí v trase cestného
telesa. S výhľadom perspektívy
boli pripoložené chráničky pre
vedenia optických trás a budúceho obecného monitorovacieho

kamerového systému.
Za zmienku stojí, že pôvodná
šírka cesty sa zmenila z 3 metrov
na 4 metre, čo by malo prispieť
k väčšej bezpečnosti premávky
na tejto komunikácii, ako aj predchádzajúcim problémom s vyhýbaním vozidiel, ktoré museli
zachádzať do zelených pásov, čo
spôsobovalo viaceré konflikty.
Prepojovacia časť medzi ulicami
Hliníky a Kandije je z asfaltového
povrchu. V rámci rekonštrukcie
ulice Kandije bolo vyriešené aj jej
odvodnenie, ktoré predtým bolo
riešené iba voľným prienikom
do okolitej zelene. Dnes je riešené prídlažbovým rigolom v celej
dĺžke trasy, ktorý končí niekoľko metrov pred zaokruhovaním
ulíc v kanalizačnej vpusti, ktorá
privedenú vodu bude odvádzať
podzemným potrubím do 75 m3
veľkého kamenného trativodu na
konci ulice.
Po ukončení sadových úprav na
jar 2010 bude ulica Kandije jednou z najkrajších uličiek v obci.
Veríme, že vzhľadom na ukľudnený charakter komunikácie, ktorá
je plánovaná ako jednosmerná,
bude táto využívaná ako prechádzková bezpečná zóna, ktorá
bude lákať na „nedeľné prechádzky“ nejedného obavateľa našej
obce.
Tento charakter uličky by sme
chceli podporiť aj tým, že niekdajšie smetisko na konci ulice by
sme chceli postupne premeniť na
zelenú oázu Voderád. Je to jeden
z pomerne veľkých projektov,
ktorý by obec chcela realizovať,
ale to je už námet na iný článok.
Obec Voderady teda pokračuje
aj v roku 2009 v systematickom
koncepte obnovy základnej infraštruktúry a siete ciest a chodníkov. Zostáva veriť, že obnovená
infraštruktúra bude slúžiť k spo-

kojnosti návštevníkov obce a občanov, najmä tých, ktorí svojou
netrpzlivosťou a negatívnymi postojmi počas prípravy a realizácie
stavieb znepríjeňujú život stavebníkom ako aj vedeniu obce.
Naopak, veľká vďaka patrí práve
tým z vás, ktorí s trpezlivosťou a
uznaním pristupujú k snahe riešiť
problémy desaťročí v prospech
občanov a ktorí si uvedomujú,
že systémové riešenia sa nedajú
uskutočňovať z večera do rána,
ale vyžadujú si určitý čas. Výsledky však dokazujú, že trpezlivosť
skutočne dokáže prinášať ruže.
Chceme vás usitiť, že sa snažíme
nachádzať a realizovať optimálne
riešenia, ktoré sú technicky prijateľné a cenovo únosné. Budeme len radi, ak vy – občania, pre
ktorých to všetko robíme, budete

svoje podnety a návrhy podávať
včas a s cieľom napomôcť dobrej
veci. Nie je v záujme vedenia obce
uskutočňovať „ľúbivú politiku“
s následkami zlých technických
riešení, ale chceme robiť veci tak,
aby napriek niektorým negatívnym postojom občanov boli pre
väčšinu prínosné a spokojnosť
a radosť z vykonaných diel prinášala pre vás vyššiu kvalitu života.
Nech sa vám po novej ceste dobre a bezpečne jazdí a kráča a nech
celkový dobrý dojem z tohto diela prispeje k zlepšeniu atmosféri
a medziľudských vzťahov v našej
obci a pre návštevníkov nech je
prechádzka touto uličkou podnetom k pozitívnemu budovaniu si
vzťahu k obci Voderady.
Marek Turanský, starosta
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Hlavná ulica
Hlavná ulica v obci Voderady je jeden z najväčších a finančne najnáročnejších projektov v celej histórii
obce.
Napriek tomu, že práve o tomto
projekte by sa bez problémov dalo
popísať niekoľko strán, nie je jednoduché začať. Prečo? Je tu množstvo pohľadov, z ktorých by sme
mohli na to ísť, priradiť im rôzne
priority, resp. stupeň dôležitosti. Je
ťažké odhadnúť, v akom slede sú
tieto informácie dôležité práve pre
konkrétneho občana alebo čitateľa Voderadčana. Skúsme teda neurobiť k tak závažnému projektu
bežný článok v novinách, ale spracujeme ho formou úvah, na ktoré
si potom môže odpovedať každý
sám, prípadne skúsme k nim pridať niekoľko stanovísk, s ktorými
sa nemusí každý stotožniť.
Čo si pamätáme?
Je len niekoľko mesiacov po tom,
čo sa začala dlho avizovaná kompletná rekonštrukcia Hlavnej ulice.
Kedy to vlastne bolo? Niektorí tvrdia, že pred rokom, niektorí pred
pár týždňami. V súvislosti s touto
otázkou sme už dokonca aj mediálne známi na celoslovenskej
úrovni. Žiaľ, v televízii TA3 účelovo
urobená reportáž na „objednávku
niekoho“ bola spracovaná zavádzajúco, lživo a postavená na ničím nepodložených subjektívnych
tvrdeniach. Po dvoch rokov vysvetľovania problematiky, že práce, ktoré prebiehali na Hlavnej ulici
a súviseli s výstavbou kanalizačnéhozberača TAVOS a nemajú nič
spoločné s rekonštrukciou Hlavnej
ulice to niektorí občania ešte stále
nepochopili. A čo je horšie, šíria to
takto ešte aj ďalej a vytvárajú zlý
obraz o našej obci. Podľa záznamov v stavebnom denníku samotné búracie práce na chodníkoch
začali 22.09.2009 a búracie práce
na cestnom telese 30.09.2009. Dva
mesiace a niekoľko dní po týchto
dátumoch je na ceste kompletne
položená finálna vrstva asfaltu
a cesta je hotová. Chodník z ľavej
strany bude dokončený v priebehu niekoľkých dní.
Na čo sa to vlastne robilo?

Je štastie, že existujú fotografie.
Je totiž neskutočné, ako rýchlo
vieme zabudnúť a prispôsobiť si
argumenty. Preto bude možno
vhodné na tomto mieste pre históriu uchovať, že cesta bola v dezolátnom stave, niektoré jamy mali
priemer viac ako 5 metrov, dennodenne hrozilo nebezpečentvo
dopravných kolízií a úrazov. Chodníky na tom neboli oveľa lepšie,
na mnohých miestach boli prerušené a prevalené. Apropo? Kde sa
vlastne odvádzala dažďová voda?
Do zelene. A do jám na ceste a na
chodníkoch. Tam boli povytvárané
jazierka, ktoré mizli aj niekoľko dní
po daždi.
Dnes je cesta kompletne vybudovaná s dažďovou kanalizáciou odvedenou do potoka a väčšina dažďovej vody aj z nájazdov z domov
bude odvedená na cestu do tejto
kanalizácie. Chodníky a zostávajúce nájazdy budú vyspádované
do zelene, ktorá bude zachytávať
nepomerne menší objem vody
z menších plôch ako predtým. Napriek tomu podľa niektorých občanov im voda potečie do domov.
Otázkou potom ale zostáva, kam
im voda tiekla predtým, keď jej
v území zostávalo podstatne viac?
Čo tým projektom chceme dosiahnuť?
V minulom čísle Voderadčana sme
napísali, že „Hlavná ulica bude dominantou Voderád.“ Po skúsenostiach s jej rekonštrukciou môžeme
takmere s istotou konštatovať, že
pokiaľ by sme sa nedržali jasne stanovených cieľov, nemali dostatok
odvahy na urobenie konkrétnych
krokov a rozhodnutí a keby sme
zohľadňovali názory „individuálnych potrieb a požiadaviek“ každého jednotlivého občana (nerobte
to pre mojím domom ale dajte to
pred susedov dom) – TAK BY SME
NEUROBILI NIČ !!!“ Maximálne
by sme zafľakovali najvážnejšie
problémy, tvárili by sme sa, že sme
problémy vyriešili a vyhovárali sa,
že viac sa urobiť nedá. Tak sa to tu
predsa roky robilo, nie?
Naším cieľom je vybudovať novú
ulicu. A to aj robíme. Budujeme
novú cestu s novým podložím,
ktorého nestabilita z dôvodu
existencie „zbožných jám“ a ďalších anomálií v podloží spôsobili
nemalé komplikácie pri výstavbe,
najmä pri rozhodovaní, ako pokračovať vo výstavbe ďalej tak, aby
práce pokračovali plynulo a bez
prerušenia.
Na náklady obce budujeme ná-

jazdy na parkovanie dvoch vozidiel pred každým domom a nájazdy sú realizované až po brány
domov. Uisťujeme vás, že to nie je
vôbec bežné a že takmer všade by
si občania za takéto veci „priplácali“. Takisto za kanalizačné prípojky,
ktoré obec každému pritiahla až
na hranicu pozemku!!! (štandartne
si každý zaplatí za napojenie na
hlavnom potrubí)
Okrem iného, nad rámec bežných
zvyklostí chceme z ulice dostať
preč betónové stĺpy aj s káblovými
vzdušnými vedeniami a viesť nové
rozvody v zemi. Veľkým problémom však je, že niektorí občania
majú problém z meter vysokou
skrinkou rozvádzača pred ich domom. Pred susedom by to bolo
fajn. To, že metrová skrinka nahradí 8 metrov vysoký stĺp, už nie je
také zaujímavé?
Ulica dostane nové osvetlenie,
predprípravu na kamerový obecný
systém a systém optických vlákien.
Všetko bude zavŕšené sadovými
úpravami a zeleňou.
Hlavná ulica bude dominantou
Voderád!!! To je dnes už celkom
isté. Otázkou zostáva, či sa to

niektorým nepáči zo závisti, že sa
nám darí realizovať to, čo nikto ani
vo sne neočakával? – alebo len
jednoducho cítia potrebu znevažovať prácu iných?
Zostáva dodať, že Hlavná ulica
nadväzuje na koncept dokončenej ulice Kandije a Hliníky a na jar
bude pokračovať popred kostolom v realizácii nového projketu
„Revitalizácie centrálnej zóny A“ –
t.j. až po začiatok ulice Podhájska,
okolo pošty až po materskú škôlku, vrátane križovatky na školskej
ulici a prepojovacej uličky popri
„starej škole“.
Len pre úplnosť informácií – projekt Hlavnej ulice nie je len „o tejto
ulici samotnej“. Skrýva sa pod ním
aj kompletná rekonštrukcia okruhu
okolo sv. Floriána, časť popri cintoríne až po požiarnu zbrojnicu a rekonštrukcia sietí a výstavba nového chodníka od kultúrneho domu
po potok smerom na Pavlice. Až
úplným dokončením tohto diela
v lete 2010 budeme mať možnosť
vidieť jeho rozsah a zmysluplnosť
v plnej kráse.
Marek Turanský, starosta

Obecné noviny

Nové zastávky
a chodník
Zlepšeniu kvality cestovania sme
zatiaľ zostali dlžní. Je veľmi náročné zabezpečiť kvalitu cestovania,
najmä dostupnosť autobusových
spojení. Linková doprava, ktorú
zabezpečuje SAD nie je iste na
požadovanej úrovni, na druhej
strane však musíme pochopiť, že
spoje nie sú dostatočne vyťažené, pretože autobusmi necestuje
dostatok ľudí, a preto spoje nie sú
pre dopravcu rentabilné.
Už vôbec nie je možné viesť diskusiu o posilnení týchto spojov,
čo sa týka zvýšenia frekventovanosti. Harmonogram spojov tiež
nie je úplne vyhovujúci, napriek
viacerým rokovania a iniciatívam
na úrovni SAD alebo TTSK.
V tomto roku sme sa preto pokúsili na úrovni našej obce zamerať aspoň na to, čo ovplyvniť
môžeme a dokážeme. Pripravili
sme koncept rekonštrukcie autobusových zastávok v obci na
ulici Cíferská a Trnavská. Ďalšie
zastávky v centre obce by sme
chceli obnoviť na jar, resp. v lete
nasledujúceho roku 2010 v rámci
projektu „Revitalizácia centrálnej
zóny, časť A“.
Máme za to, že plánovaný zámer sa skutočne vydaril. Nové
autobusové zastávky na uliciach
Cíferská a Trnavská s úplne novým dizajnom nahradili pôvodné
staré, hrdzavé. Medzi zastávkami
pribudol aj celkom nový chodník,
ktorý je prvým náznakom realizácie celkového konceptu obnovy ciest a chodníkov na severnej
strane obce.
Nové zastávky sú vybavené lavičkami pre cestujúcich, ktoré iste
ocenia hlavne tí cestujúci, ktorým
zdravotné dôvody komplikujú dlhšie čakanie v stoji. Okrem
toho sú vybavené modernými
informačnými tabuľami, ktoré sú
presklené a slúžia na umiestnenie oznamov o spojoch a prípadne ďalších oznamov súvisiacich
s cestovaním a mali by zabezpečiť, aby zverejnené informácie
neboli znehodnocované najmä
vplyvom počasia a neukáznených cestujúcich, prípadne iných
poškodzovateľov.
Veríme, že nové zastávky, vybavené aj novými košmi na umiestňovanie odpadkov sa nestanú cieľom útokov vandalov a zostanú
v dobrom stave čo najdlšie, aby
tak spríjemňovali cestujúcim čakanie na spoje a okoloidúcim dotvárali celkový obraz o našej obci.
Stavebná komisia
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Revitalizácia obce – Centrálna zóna „A“
V poslednom čísle Voderadčana
sme vás informovali o zámere
vytvorenia novej centrálnej zóny
našej obce. V článku sme aj pomerne podrobne popísali, čoho
by sa zámer mal týkať, preto sa tu
už o tom podrobnejšie rozširovať
nebudeme.
Dnes je však situácia celkom iná.
Zámer, ktorý sme spracovali do
projektu a podali vo forme žiadosti o nenávratný fianančný príspevok BOL SCHVÁLENÝ. Žiadosť
úspešne prešla prvým kolom, for-

málnym posudzovaním na úrade
Trnavského samosprávneho kraja, odkiaľ bola posunutá do výberového konania na Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja
SR ako príslušného riadiaceho
orgánu pre výzvy „na regeneráciu
sídiel“, kde takisto úspešne prešla
výberovým procesom.
Obec Voderady získa po podpise
zmluvy s MVRR SR nenávratný finančný príspevok na projekt „Revitalizácia centálnej zóny – časť A“
vo výške 613 002,99 €.

Vlastné náklady na spolufinancovania projektu, projektovú dokumentáciu a proces spracovania
a podania žiadostí budú predstavovať viac ako 100 000 €.
Zostáva dodať, že po ukončení
výberových konaní a samotnom
podpise zmlúv by k samotnej realizácii mohlo prísť v mesiacoch
marec až august 2010. Myslíme si,
že na skvelý výsledok sa môžeme
tešiť už dnes.
Obec

Rekonštrukcia školského fitnescentra

12.000 € M
F SR
10.000 € Ú
rad vlády S
R

V tomto roku sa nám nie celkom
podarilo splniť všetky predsavzatia na pokračovaní v rekonštrukcii bývalých školských dielní na
nové fitnesscentrum. Zrealizovali
sme však výmenu okien a dverí.
Zo sponzorského príspevku pribudla na posilovni kompletná

nová strecha. Práce idú pomalšie
najmä preto, že projekt posilovne
chceme realizovať predovšetkým
z iných ako vlastných zdrojov
a v čo najmenšej možnej miere
týmto projektom zaťažovať vlastný obecný rozpočet. Je isté, že
v budúcom roku 2010 s projek-

tom výrazne pokročíme, nakoľko
sa nám na jeho realizáciu podarilo
získať až dva príspevky – dotácie.
Z rezervy predsedu vlády SR vo
výške 10.000 EUR a z Ministerstva
financií vo výške 12.000 EUR. Za
poskytnutú podporu ďakujeme.
Marek Dubovský

Obecné noviny
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Kanalizácia Enviro

Príbeh kanalizácie (rozkopávok dediny) sa pomaličky ale isto chýli ku
koncu. Konečne. Po troch rokoch
trápenia sa nám podarilo dať do
finálnej podoby projektovú dokumentáciu. Po troch rokoch máme
postupne zistené, ktoré časti kanalizácie boli zle vybudované a postupne tieto chyby odstraňujeme
(naposledy v Hlinickej ulici). Ešte
nás čakajú prerábky na Školskej
ulici a pri bytovkách na Trnavu.
Je veľký rozdiel – napriek kritikom,
ktorí sa ale neoprierajú o žiadne
fakty – sledovať spôsob, akým buduje Obec Voderady kanalizáciu
oproti minulému obdobiu. Hovoríme o vlastných vetvách, ktoré
buduje obec a nie TAVOS, pretože s touto stavbou nemala obec
nič spoločné. Okrem neporiadku
a chaosu, ktorý sme, žiaľ, museli
výstavbou zberača TAVOS znášať,
pri realizácii tohto diela aj pri jeho

opätovnom prerábaní – čiže na
dvakrát. Žiaľ, aj táto stavba sa však
uskutočňovala za podmienok dojednaných bývalým vedením obce
a súčasné vedenie prebralo stavbu
už ako odovzdanú na realizáciu.
Obec na tejto stavbe nezabezpečovala ani účasť stavebného dozora, ani túto stavbu nefinancovala.
Žiaľ, stavba bola bývalým vedením
odovzdaná bez „rozkopávkového
povolenia“ len v zmysle stavebného povolenia, čo nám neumožňovalo využiť žiadne nástroje na
kontrolu a sankcie zhotoviteľa.
Táto realizácia spôsobila našej obci
najväčšie nepríjemnosti a škody.
Iná už bola situácia pri opätovnom
prerábaní, ktoré sa realizovalo po
dohode so zhotoviteľom na etapy,
na základe právoplatných rozkopávkových povolení vydaných obcou, za účasti nie síce stavebného
dozora, ale dohľadu poverených
ľudí z našej obce. Vykonané tlakové skúšky a kamerové skúšky preukázali, že tento postup už bol v poriadku. Okrem toho obec Voderady
v rokovaniach so zhotoviteľom pri
vydávaní rozkopávkových povolení získala prostriedky vo výške viac
ako 70 tis. EUR (viac ako 2 mil. Sk)
ako kompenzácie za škody spôsobené výstavbou.
Zásadný rozdiel v budovaní vlastných vetiev kanalizácie je oproti
minulému obdobiu v tom, že na
to nemíňame „vlastné peniaze“,
okrem prostriedkov na spolufinancovanie a projektovú prípravu. V roku 2009 obec Voderady

získala na budovanie kanalizácie
z prostriedkov Environmentálneho fondu Ministerstva životného
prostredia SR nenávratnú dotáciu
v sume viac ako 421 tis. EUR (viac
ako 12, 683 mil. Sk). V tejto sume
bude kanalizačná sieť v obci
takmer komplet dobudovaná.
(okrem ulice od SNV – Cíferskej po
pravej strane smerom od SNV a jej
prepojenia výtlakovým potrubím
na Hlavnú ulicu)
Ďalší veľký rozdiel je v tom, že
kanalizácia je budovaná pod dohľadom nezávislého stavebného
dozora obce (p. Porubčan) a dohľadu poverených občanov obce
(p. Kolenič, p. Haršány). Priebežne
sú realizované tlakové skúšky a kamerové skúšky.
Napriek tomu, že niektorí občania
majú subjektívny pocit, že stále
je všetko rozkopané, objektívne
výsledky dokazujú, že pracujeme
správne a systematicky. V tomto
roku realizovaná ulica od požiarnej zbrojnice, popri sv. Floriánovi ,
po ulici Pažitnej a Športovej, ktorá
končí až pri kultúrnom dome, je
realizovaná tak, že po položení
kanalizácie, príprave kanalizačných prípojok a overení tlakových
a kamerových skúšok je postupne
dávaná do poriadku, t.j. do stavu
umožňujúcemu „normálny“ pohyb
po týchto rozkopaných komunikáciách. O kvalite prác a správnosti
zvoleného postupu svedčí aj to,
že nebolo potrebné vykopávať ani
opravovať ani časť tohto úseku.
Rovnako kvalitne sme zvládli aj

predchádzajúce budovanie vetiev
na Hlavnej ulici aj v Kandijskej ulici,
ktoré bez jedinej závady boli protokolárne odovzdané obci.
Zostáva pred nami jeden z posledných krokov. O nič menej závažný.
Možno ten najpodstatnejší, a to
je – dočkať sa sfunkčnenia celej
kanalizačnej siete. V podmienkach
obce Voderady to znamená poprvé počkať na oživenie zberača
TAVOS, do ktorého bude odkanalizovaná ľavá časť Cíferskej ulice od
SNV, ulica Podhájska a pravá časť
Hlavnej ulice spolu s ulicou Hliníky
a po druhé vybudovať vlastnú čistiareň odpadových vôd podľa pripravenej projektovej dokumentácie na odkanalizovanie ostatných
častí obce a nových lokalít. Veríme,
že roku 2010 sa nám aj tento cieľ
podarí zrealizovať a úspešne tak
zavŕšiť proces odkanalizovania
obce Voderady.
Marek Turanský

né číslo v danej ulici.(napr.Hlavná
252/12).Toto by sa využívalo pri
poštovom styku a aj pri obnove
osobných
dokladov.Veríme,že
návrh sa stretne s porozumením
a uľahčí nám život v obci.
Obecné zastupiteľsvtvo vo Voderadoch schválilo na svojom zasadnutí zo dňa 6.2.2009 uznesenie číslo 5/2009, ktorým schválilo nové
(zatiaľ nezáväzné) názvy ulíc.

Cieľom uznesenia je vyvolať širšiu
diskusiu k pripravovanému zámeru definitívneho určenia nového
názvoslovia ulíc, ktoré sa pripravuje na neskoršie obdobie.
Občania na základe tohto uznesenia majú možnosť vyjadriť sa k názvom ulíc v dostatočnom časovom
predstihu, ako budú schválené oficiálne názvy ulíc.
Obecný úrad, Voderady

Názvy ulíc
Vážení občania,
Obec Voderady a Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo po dlhých rokoch,keď sme si vystačili len so súpisnými číslami,pristúpiť k určeniu
názvov ulíc v našej obci.Viedlo nás
k tomu to,že nové nehnuteľnosti či
už v intraviláne ale hlavne v novom
priemyselnom parku dostávajú po
kolaudácii nové supisné čísla, pričom následne v ulici potom súpis-

né čísla nenasledujú po sebe, čo
značne zneprehľadňuje orientáciu.
Očakáva sa, že v najbližších rokoch
pribudnú nové obytné zóny,čo by
situáciu ešte zhoršilo.
Po prijatí by ostali platné súčasné
súpisné čísla – aby sa nemuseli meniť údaje vo všetkých listoch vlastníctva a osobných dokladoch- ale
každá nehnuteľnosť by pre lepšiu
orientáciu dostala aj tzv.orientač-

Cíferská (smer na Slovenskú Novú Ves), Trnavská (smer na Trnavu), Podhájska (od kostola po Silvestra), Koniarekova (pôvodne Kanada 1 - oproti MŠ), A. Kubinu (pôvodne Kanada 2, pri bytovkách na Trnavu), Pavlická (od kaštieľa smer Pavlice)
Zichyho námestie (pred kaštieľom a kostolom), Poštová (pri „starej„ škole a starej pošte), Štefánikova (popri materskej
škôlkej), Športová (pri futbalovom ihrisku), Potočná (pri potoku Gidra), Pažitná (od futbalového ihriska k Floriánovi - po
časti bývalej Športovej), Krátka (medzi Hlavnou a Pažitnou), Hlavná, Kandijská (pôvodne Kandie), Hlinická (pôvodne
Hliníky), Družstevná (od Floriána po družstvo), Školská (ZŠ, internát)
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Prístavba ZŠ a rekonštrukcia MŠ

Ako sme vás už informovali v minulom čísle Voderadčana, projekt
– „Prístavba ZŠ a oprava MŠ“, ktorý
obec financuje predovšetkým zo
získaného grantu MVRR SR v objeme 515 435,92 € je vo fáze realizácie.
Na materskej škola bola kompletne vymenená strešná izolácia
a zateplenie strechy. Povrchovú
úpravu tvorí fólia Fatrafol s 30 ročnou zárukou od výrobcu. Boli zrealizované výmeny oplechovania

atiky strechy a bleskozvody.
Pre nepriazeň počasia sa práce na
streche škôlky značne skomplikovali, kvôli zatečeniu všetkých pavilónov bolo potrebné vynaložiť
veľké úsilie na to, aby škôlka mohla byť otvorená v septembri. To sa
padarilo najmä vďaka úsiliu pracovníkov materskej školy, tak pedagogických ako aj nepedagogických, ktorí neváhali aj v čase voľna
a dovolenky prísť do práce a riešiť
havarijnú situáciu spôsobenú za-

tečením pavilónov. Patrí im za to
poďakovanie aj na tomto mieste.
Takisto rodičom, ktorí s pochopením prijali, že prevádzka bude od
začiatku školského roka fungovať
v obmedzenom režime (len v jednom pavilóne), s tým, že riadna
prevádzka škôlky začne s niekoľko dňovým posunom. K skorému
otvoreniu prispela aj brigáda rodičov, ktorí prišli v peknom počte
v snahe pomôcť dobrej veci.
Súčasťou projektu je predo-

všetkým prístavba ZŠ, ktorá má
byť troj podlažná. V súčasnosti
je už hrubá stavba zrealizovaná
a všetko nasvedčuje tomu, že
plánovaný čas výstavby bude bez
problémov dodržaný, resp. že sa
stavbu podarí zrealizovať v skoršom ako plánovanom termíne, t.j.
najneskôr do júna 2010.
Z rozpočtových prostriedkov
obce v rámci tohto projektu sa
počíta predovšetkým s nákladmi
na výmenu okien MŠ, ktoré boli
zrealizvané v auguste, s prekládkou inžinierskych sietí pod budovou prístavby, s ktorými nepočítala projektová dokumentácia,
ďalej s nákladom na dobudovanie
vodovodných rozvodov a umývadiel v prístavbe nad rámec
projektu na základe požiadaviek
riaditeľstva ZŠ s MŠ a vlastným
povinným
spolufinancovaním
projektu na úrovni 5% zo schválenej nenávratnej dotácie vo výške
25 771,80 €. Spolu s nákladmi na
prípravu projektovej dokumentácie a podanie žiadosti celkové
náklady obce v tomto projekte
z vlastných zdrojov dosiahnu úroveň viac ako 50 000 €.
Obec

Modernizácia ZŠ s MŠ vo Voderadoch
S napätím sme očakávali, či po
úspešnom získaní nenávratného
finančného príspevku na „prístavbu.....“ bude korunovaná úspechom aj naša ďalšia snaha o získanie prostriedkov v tom istom
operačnom programe v rámci druhej výzvy.
Dnes môžeme s radosťou skon-

štatovať, že obec Voderady bola
úspešná v podaní žiadosti a získa
finančné prostriedky aj v rámci
druhej výzvy na projekt podaný
pod názvom „Rekonštrukcia....“
Predmetom projektu bude kompletná výmena strešnej krytiny na
ZŠ, nové zateplenie a povrchová
úprava strechy, termoomietka na

plášti celej budovy ZŠ a v neposlednom rade úplne nová prístavba telocvične s kompletným novým sociálnym vybavením.
Po realizácii tohto projektu a v nadväznosti na projekt získaný v prvej
etape by mala celá budova základnej školy tvoriť jeden kompletne
obnovený celok, s moderným ar-

chitektonickým dizajnom.
Celková cena nenávratnej dotácie
bude vo výške 515 435,92 €, pričom náklady na spolufinancovanie obce z vlastných zdrojov, vrátane projektovej prípravy a podania
žiadosti dosiahnu podobne ako v
prvej etape viac ako 50 000 €.
Obec
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Malá vodárenská spoločnosť
MAVOS, s.r.o.- ako ho poznáme i nepoznáme …
Spoločnosť vznikla 18.8.2006 zápisom do obchodného registra a
predmetom činnosti je:
· zásobovanie obyvateľstva,
priemyslu, poľnohospodárstva
a ďalších spotrebiteľov pitnou
a úžitkovou vodou z verejných
vodovodov v danej územnej pôsobnosti
· prevádzkovanie verejných vodovodov III. Kategórie
· výroba a dodávka pitnej a úžitkovej vody.
Spoločnosť založili a spoločníkmi
sú tri obce Voderady, Slovenská
Nová Ves (SNV) a Pavlice.
Zastúpenie je delené na základe
výšky vkladu každého spoločníka, kde obec Voderady má 58%,
obec SNV 20% a obec Pavlice
22%.
Spoločnosť na základe nájomnej
zmluvy v súčasnej dobe prevádzkuje čerpaciu stanicu (ČS), rozvodnú sieť a dodáva pitnú a úžitkovú vodu do hore uvedených
obcí a do priemyselného areálu
spol. Samsung. Pitnú a úžitkovú
vodu je možné čerpať z troch vrtov, ktoré sú dostatočne dimenzované na požadovanú kapacitu.
Na základe rozhodnutia valného
zhromaždenia spoločnosti boli
do dozornej rady v roku 2009 vymenovaní: Pavol Javorek (Voderady), Mgr. Marek Dubovský (Voderady), Peter Majka (Voderady),
Jozefína Bočková (Pavlice), Viliam
Benkovský (SNV), ako štatutárny
orgán – konateľ bol vymenovaný
Ing. Martin Ryška a odborný garant zostáva Štefan Kováč.
V spoločnosti pracujú okrem
konateľa a odborného garanta
dvaja technickí pracovníci- vodári - Konštantín Gajarský a od
1.9.2009 Rastislav Kubiček. Ekonomickú a administratívnu agendu zabezpečuje Jana Blažeková.
Sídlo spoločnosti je v priestoroch
Obecného úradu vo Voderadoch.
Kontakty môžete nájsť i na webo-

vej stránke obce - www.voderady.
sk.
Spoločnosť v roku 2009 pripravila a realizuje viacero projektov.
Projekty sa dajú rozdeliť na dve
skupiny.
Prvá skupina obsahuje projekty
obnovy a revitalizácie majetku,
priestorov a vybavenia (najmä na
ČS Voderady).
Do prvej skupiny spadajú projekty napr. :
· rekonštrukcia strechy na ČS Voderady,
· oprava brán a vstupov,
· revitalizácia zelene,
· oprava oplotenia,
· oprava ponorných čerpadiel.
Druhá skupina obsahuje projekty
údržby a rozvoja rozvodnej sústavy. Druhá skupina obsahuje napr.
projekty :
· výmeny vodomerov a armatúr
vo vodomerných šachtách odberateľov,
· revízie hydrantov a ventilov,
· realizovanie prípojok nových
odberateľov.
Spoločnosť ďalej realizuje odpisy
stavov vodomerov, fakturáciu a
výber poplatkov za vodu, posúdenia projektovej dokumentácie
v závislosti na pripojenie na vodovodnú sieť, realizáciu reklamácií a porúch na vodovodnej sústave. Od 1. 9. 2009 je spoločnosť
schopná komplexne zabezpečovať realizáciu prípojok nových
ako i údržbu a opravy stávajúcich
prípojok vody pre obyvateľstvo.
V súčasnej dobe sa vás ako obyvateľov obce Voderady i ďalších
obcí najviac týka projekt výmeny
vodomerov a armatúr vo vodomernej šachte. V prvej fáze projektu realizujeme uvedené práce
u odberateľov pripojených na
kanalizačný zberač spol. TAVOS
a v priebehu roku 2010 chceme
dokončiť kompletne výmenu vodomerov u všetkých odberateľov.
Okrem výmeny vodomerov je

podľa súčasnej platnej legislatívy
v SR potreba zrevidovať a upraviť
armatúry vo vodomernej šachte.
Uvedené sa týka najmä montáže
spätnej klapky a ventilov. Z toho
dôvodu naši pracovníci posúdia
súčasný stav u každého odberateľa, navrhnú riešenie, realizujú
výmenu certifikovaného vodomeru a realizujú i certifikovanú
montáž pomocou plomby podľa
platnej legislatívy. V súvislosti s
výmenou vodomerov vyhotovujeme i nové zmluvy o pripojení,
kde sú uvedené ceny za spotrebu
vody v €, nové číslovanie zmlúv a
zapracované nové zmeny v legislatíve.
Prosíme všetkých odberateľov

o realizáciu úhrad v prípade neuhradených faktúr zaslaných
spoločnosťou MAVOS. V súčasnej
dobe prebieha kontrola úhrad za
rok 2009. V prípade neuhradenia
faktúr budeme postupovať striktne podľa znenia zmluvy o dodávke pitnej vody.
Záverom by som chcel poprosiť
všetkých odberateľov o ústretovú
spoluprácu s našimi pracovníkmi,
aby sa mohli uvedené práce vykonať v čo najkratšom čase.
Prajem vám za seba i celú spoločnosť pekné vianočné sviatky
a všetko dobré v Novom roku
2010.
Martin Ryška
konateľ spoločnosti

Harmonogram vývozu vriec
separovaného odpadu 2010 Voderady
04. 01. 2010
01. 02. 2010
01. 03. 2010
29. 03. 2010

26. 04. 2010
24. 05. 2010
21. 06. 2010

19. 07. 2010
16. 08. 2010
13. 09. 2010

11. 10. 2010
08. 11. 2010
06. 12. 2010
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Park vo Voderadoch

spoločenstiev. Súčasťou tretej
etapy budú aj odporúčané
postupy starostlivosti o stromovú,
krovitú a bylinnú vegetáciu
parku.
Celý proces bude náročný na čas a
financie. Preto obnova parku bude
prebiehať v týchto etapách po
častiach na jednotlivých plochách
parku. Prvou plochou, ktorá bude
revitalizovaná, je 1 hektár, ktorý
je vo vlastnícvte obce a následne
priľahlá časť vo vlatnícve VUC TT
smerujúca k centru obce.
Projekt obnovy praku rieši
komplexne nielen asanáciu,
ošetrenie a dosadbu vegetácie,
ale aj vybudovanie vodného
systému parku, rekonštrukciu
pôvodných (resp. súčasných)
architektonických
prvkov,
nahradenie
prvkov
drobnej
architektúry,
rekonštrukciu
cestného systému, s prípadným
vymenením povrchov za pôvodné

vychádzajúce z historických
podkladov,
vybudovanie
nového
oplotenia
parku
(zodpovedajúcemu charakteru
pamiatky),
rekonštrukciu
osvetlenia.
V neposlednom rade sa zaoberá
využitím potenciálu parku pre
bežného občana a návštevníka
obce vybudovanie informačného
systému, náučných chodníkov,
vytvorením botanickej záhrady,
obnovením ihriska.
AL
Občanov, ale i návštevníkov obce
by sme touto cestou radi požiadali
o trpezlivosť a pochopenie. Park
je napriek viacerým opatreniam,
ktoré boli v tomto roku
zrealizované, stále nebezpečný,
najmä z dôvodu možnosti pádu
celých stromov alebo ich častí,
ktoré sú z dôvodu dlhoročného
neošetrovania vo veľmi zlom stave.

Preto je vstup do parku zakázaný
a každý, kto doň vstupuje, tak
robí na vlastné nebezpečenstvo.
Veríme, že doteraz dosiahnuté
výsledky, ktoré sú jasne merateľné
a
viditeľné,
nenechávajú
nikoho na pochybách, že „sľuby
o parku“ zo strany vedenia obce
neboli prázdnymi rečami, ale
práve naopak -, že podniknuté
a realizované postupné kroky
smerujú k obnove tejto vzácnej
historickej pamiatky. To je možné
len vďaka ochote a pomoci
mnohých ľudí a inštitúcií, ktorým
obec Voderady aj na tomto mieste
vyslovuje poďakovanie – menovite
Trnavskému
samosprávnemu
kraju, Krajskému pamiatkovému
úradu, Štátnej ochrane prírody,
dodávateľom a brigádnikom, ktorí
častokrát nezištne prišli v tomto
roku do Voderád pomôcť pri
obnove parku.
Obec

pokračovanie zo strany 3
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Detail výnimočnosti...

Tajomstvá minulosti Voderád

pokračovanie zo strany 1

(stručne o výskume prebiehajúcom vo Vašej obci)

Pohľad na „dokončenú vežu“ je
veselší. Aj naša generácia tak
prispela k zhodnoteniu dedičstva
našich predkov.
Na tomto mieste by som rád poďakoval tým, ktorí prispeli k tomu,
aby sa detail výnimočnosti a jedinečnosti našej obce podarilo
uchovať a rozvíjať. Poďakovanie
patrí predsedovi vlády, z ktorého
finančnej rezervy boli prostriedky uvoľnené na tento účel v prospech Rímsko-katolíckej cirkvi,
farnosti Voderady, pani poslankyni Zmajkovičovej, ktorá dala
podnet a pomohla pri spracovaní
a vybavení žiadosti o poskytnutie
dotácie na vežové hodiny, pánu
farárovi Bučíkovi za vynikajúce
organizačné zabezpečenie priebehu celej akcie, realizátorom
diela a Okresnému riaditeľstvu

hasičského a záchranného zboru
v Trnave, ktoré nám pomohlo zapožičaním výškovej techniky pri
technickom zabezpečení inštalácie vežových hodín.
Iste mi dáte mnohí za pravdu,
že zámer sa podarilo zrealizovať
a dosiahnutý výsledok je skvelý.
Zároveň je pre nás inšpiráciou, aby
sme vežové hodiny osadili aj na
poslednú stranu (východnú – zadná strana kostola) veže, aby tak celkový dojem nebol ničím narušený
z pohľadu na kostol z ktoréhokoľvek miesta. Verím, že v budúcom
roku sa nám to podarí.
Odbíjajúce polhodiny a hodiny
nám budú pripomínať, že čas plynie a je na nás, ako ho dokážeme
využívať. Nech ho teda dokážeme
využiť správne.
Marek Turanský, starosta

Vežové hodiny na kostole
vo Voderadoch pokračovanie zo strany 1
Vďaka finančnej podpore z Úradu
vlády SR a z podnetu pani poslankyne Renáty Zmajkovičovej, našej
rodáčky, môžeme mať na našom
kostole vežové hodiny, za čo sa im
chceme aj touto cestou srdečne
poďakovať.
Dotácia bola odsúhlasená 9.6.2009
sume 10.000 Eur/ 301.260,-Sk
Financie nabehli na zvláštny účet
4.11.2009 kedy bola aj podpísaná
zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády
SR.
Zmluvné dielo realizuje zhotoviteľ
vežových hodín Michal Radobický
- MIRASE zo Zlatých Moraviec.
Ešte raz by som chcel poďakovať
všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby
sa nové vežové hodiny na našom
kostole podarilo nainštalovať.
Zvlášť pani poslankyni Zmajkovičovej za podnet a podporu pri
vybavení finančných prostriedkov,
obci Voderady a pánu starostovi za

pomoc pri organizačno-administratívnom zabezpečení celej akcie,
dodávateľovi diela – za ochotu splniť naše požiadavky v krátkom čase
a hasičom z Trnavy, ktorí ochotne
poskytli techniku a pomohli tak
bezproblémovej inštalácii hodín
na vežu kostola.
Nech nás na prahu nového časového úseku, ktoré začne prvým
odbitím na vežových hodinách
nášho kostola povzbudia slová
Pána času: ,,JA som Alfa a Omega,
hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol
a ktorý príde, Všemohúci (Zjv 1,8)
V tomto zmysle je naša budúcnosť
skrytá v čase a nepatrí nám, ale prítomnosť je naša a môžeme ju prežívať ako slobodní spolupracovníci
Boha, spojením nášho ,,áno“ s Božou vôľou tak, aby čas dostal konkrétnu podobu.
Mons. Ján Bučík
farár

Človek tým, čo každodenne robí,
pretvára krajinu okolo seba. V teplých oblastiach s úrodnými pôdami
a dostatkom vlahy, akou je i okolie
Voderád, je jeho hlavnou činnosťou poľnohospodárstvo. A to tu
funguje od nepamäti. Teda, presnejšie od času, keď naši predkovia
začali cielene sadiť prvé rastliny do
upravenej pôdy na poliach. Ich vytvoreniu samozrejme predchádzalo odstránenie pôvodnej vegetácie
a tým narušenie jemnej rovnováhy,
ktorá v prírode funguje. To sa prejavilo najmä v intenzifikácií eróznych procesov, podmienených
tečúcou dažďovou vodou (alebo
vodou z roztopeného snehu) i vetrom. Neskôr umožnilo používanie
pluhu aj posúvanie pôdy po svahu pri oraní (teda orbovú eróziu).
V ich dôsledku dochádzalo k postupnému odnosu úrodného humusu černozemí vyskytujúcich sa
v okolí obce, a to až do takej miery, že sa na niektorých miestach
k povrchu dostávala podložná žltá
spraš. Na poliach tak vznikli svetlé
plochy, dobre viditeľné voľným
okom. Možno ste si ich niekedy
všimli. Možno si ich niektorí pamätáte aj z Vašej mladosti. Iní ste
možno postrehli, že ich plocha sa
počas Vášho života zmenila. Aj to
je dôkazom prebiehajúcich procesov. Odnesený materiál sa ukladá
v depresných polohách. A nie je ho
veru málo. Jeho hrúbka, charakter,
chemické, fyzikálne vlastnosti, vek
obsahujú informácie, na základe
ktorých možno dešifrovať históriu
vývoja krajiny.
Tejto úlohe sa venujem v rámci
doktorandského štúdia na Katedre
fyzickej geografie a geoekológie
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Podobne ako
ostatné dva roky, i tento rok sme
so študentmi a kolegami z rôznych
domácich i zahraničných univerzitných pracovísk robili terénny
výskum. Tohoročná kampaň bola
však o čosi iná. Vďaka ústretovosti
majiteľov pozemkov sme mohli vybagrovať viaceré, niekoľko desiatok

metrov dlhé odkryvy. V nich sme
podrobne sledovali priebeh, uloženie a vlastnosti vrstiev pôdneho
materiálu, ktorý tu bol kedysi v minulosti prenesený zo svahov - dnes
nám už neznámou sériou anonymných udalostí. Podarí sa nám zistiť
o nich niečo podrobnejšie?
Dúfam, že áno. Pomôckou nám
isto budú nájdené artefakty, kúsky
dreveného uhlia, ktoré sa dajú datovať rozličnými rádioizotopovými metódami. No okrem nich by
obraz mozaiky, ktorý sa pokúšame
skladať malo doplniť aj niečo iné,
rovnako cenné. Nenahraditeľná
ľudská pamäť! Tých, ktorí pamätajú, alebo tých, čo vedia z rozprávania starších. Ako krajina v okolí
Vašej obce vyzerala, ako sa vo Voderadoch voľakedy žilo?
Okrem toho človek počas svojho
života veľa zažije, a aj keď týmto
udalostiam možno neprikladá väčší význam, geomorfológom môžu
informácie o nich pomôcť. Veď aj
Vy si možno pamätáte silný dážď,
silný vietor, ktoré spôsobili vznik
hlbokých rýh, či nadmernú akumuláciu materiálu. Možno máte
nejaké pamiatky po predkoch, kroniku, či staré fotky alebo obrázky,
ktoré by mohli byť nápomocné
pri rekonštrukcii priebehu takýchto udalostí v minulosti. Ak áno,
budem rada, keby ste sa mohli so
mnou o tieto spomienky podeliť.
Ak by ste mali záujem, prihláste sa
prosím na obecnom úrade a nechajte tam na Vás kontakt. Budem
Vám veľmi vďačná. A samozrejme,
ak by ste mali záujem dozvedieť sa
niečo viac o výskume, rada na Vaše
otázky odpoviem.
Na záver by som chcela poďakovať
všetkým tým, ktorí mi bez váhania
a ústretovo pomohli pri náročnej
kampani, zatiaľ na Slovensku rozsahom a zameraním ojedinelej.
Úprimne ďakujem i tým, ktorí spríjemnili náš pobyt vo Voderadoch.
No a v mene mojom, kolegov z katedry i študentov sa teším na ďalšiu spoluprácu s Vami.
Anna Smetanová
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Vatra zvrchovanosti
Dňa 29.augusta 2009 sa aj v našej
obci uskutočnili oslavy 65. výročia
SNP a Deň ústavy SR.
Oslavy zorganizoval Obecný úrad
vo Voderadoch v spolupráci s
miestnymi organizáciami.
Po krátkom príhovore nasledoval
hodnotný kultúrny program, v
ktorom účinkovala Martinka Bubáňová so svojím malým kamarátom a ockom. Obecenstvu sa veľmi
páčili. Svoje majstrovské tanečné-

umenie predviedli aj tanečnice a
tanečníci za doprovodu výbornej
cimbalovej muziky z folklórneho
súboru Urpín z Banskej Bystrice.
Potom bola slávnostne zapálená
vatra pri KD. Deti si pochutili na
pečených špekáčkach, dospelí
posedeli pri výbornom vínku, pive
a kofole. Na zahryznutie naši športovci pripravili tradične chutnú
cigánsku.
Zuzana Ryšková

Deň úcty k starším

Stalo sa už peknou tradíciou, že
obecný úrad, starosta a kultúrna
komisia obce Voderady pripravujú
v októbri - Mesiaci úcty k starším
- slávnostné popoludnie s kultúrnym programom a pohostením.
Tak sa stalo aj v tomto roku. V
prekrásne nedeľné popoludnie
25.10.2009 od 15.00 hod. bola v
Kultúrnom dome vo Voderadoch
milá slávnosť určená seniorkám a
seniorom Voderád.
Slávnosť začala príhovorom p. sta-

rostu JUDr. M. Turanského a p. farára
Mons. J. Bučíka. Kultúrnu časť slávnosti začal miestny spevácky zbor
Prameň. Jeho vystúpenie vyvolalo
u prítomných už tradične priaznivý ohlas.
„Zlatým klincom“ popoludnia bolo vystúpenie rodiny
Hlbockých z Piešťan. Táto obdivuhodná rodina so siedmimi deťmi
obecenstvu predviedla piesne z celého Slovenska, tradičné i málo známe ľudové nástroje i piesne. Všetci
Hlbockí - rodičia, dcéry i synovia
(okrem najmladšieho dvojročného) ovládajú aspoň dva hudobné
nástroje a svoje hlasy. Prítomným
pripravili naozaj pekný zážitok.
V druhej časti vystúpenia rodiny
Hlbockých začali podávať pohostenie, čo niektorých prítomných trocha rušilo. Napokon celá slávnosť
skončila k všeobecnej spokojnosti.
Aj keď účasť starších bola pomerne
slušná, je na škodu veci, že na tejto slávnosti sa ich mohlo zúčastniť
viacej.
Helena Císarová
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Tento kupón v hodnote 3,32
3 32 € môžete
mô
využiť na nákup tovarov a služieb u miestnych podnikateľov,
prípadne ho môžete darovať farnosti, základnej škole, škôlke alebo miestnym organizáciám.

Doba platnosti: do 15. 1. 2010
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Umelecký festival Rukami
a srdcom – druhý ročník
Rok príprav prešiel ako voda a
júl 2009 bol tu a s ním aj finišovanie
organizácie druhého ročníka
nášho festivalu. Tento rok sme sa
snažili poučiť z nedostatkov roku
minulého a pridať zopár vylepšení
organizačných či programových.
Prvá a podstatná zmena bola
zmena miesta konania festivalu.
Areál ZŠ vo Voderadoch sa ukázal
vhodnejší svojou rozlohou i
zeleňou ako miesto konania prvého
ročníka pri kultúrnom dome.
Svoje miesto a lepšiu polohu mali
remeselné stánky, exteriérové aj
interiérové výstavy umelcov, lepší
bol aj prístup umelcov k pódiu ako
i umiestnenie hľadiska a stánkov
občerstvenia.
Samozrejme, počas konania
festivalu sme zistili aj nedostatky
areálu, ktorý ešte nie je dokonale
prispôsobený
k poriadaniu
väčších kultúrnych podujatí. Určite
je potreba vylepšiť osvetlenie

priestorov, aby nevznikali príliš
temné miesta, čo sťažovalo prehľad
a pohyb po priestore, lepšie
dimenzovať zaťaženie elektrickej
sústavy, aby nedochádzalo k
výpadkom prívodu elektriny, ako
i zväčšiť prístupovú bránu pre
účinkujúcich.
Ale všetko má svoj čas a verím,
že v ďalších ročníkoch budeme
postupne
všetky
negatíva
vylepšovať.
Ďalšou zmenou bolo rozšírenie
organizačného tímu, ktorý sa
staral o fungovanie organizačného
štábu, čistoty, nočnej ostrahy,
dovoz a rozmiestnenie stolov,
lavíc, stanov, atď. Celkovo asi 90%
organizačného tímu bolo z radov
Voderadčanov a celý tím musím
pochváliť za dobrú spoluprácu,
koordináciu a splnenie všetkých
úloh.
Zmena sa prejavila aj v
kvalitnejšom
umeleckom

programe, kde ste mohli vidieť
mnohé žánre, hudbu i divadlo,
nádejných hercov a spevákov,
hviezdu zo súťaže „Slovensko má
talent“ Michala Červienku až po
nestarnúce Slniečko či výborné
Mango salseros. Každý si mohol
nájsť čo ho zaujíma, pozrieť si
výstavy mladých umelcov, ktoré
pripravila Galéria J. Koniarka z
Trnavy, občerstviť sa, zatancovať
a zaspievať so skupinami, či počas
večernej zábavy.
V tomto roku sme rozšírili aj
množstvo miest na sedenie na cca
640, čo sa ukázalo ako dostatočné
pri celkovej návštevnosti približne
1500 ľudí počas dvoch dní konania
festivalu.
Rozšírili sme aj kapacitu
občerstvenia, väčší počet stanov s
krytým sedením a ako i kvalitnejšie
osvetlenie javiska.
I v tomto roku sa do spolupráce
na festivale zapojili organizácie a
podnikatelia z obce. Či už vo forme
ponúkania špecialít, požiarnym
dozorom, dopravou, atď. za čo im
v mene organizátorov festivalu
ďakujeme.
Reklama bola zabezpečená
prostredníctvom plagátov, na
internete, v Slovenskom rozhlase,

v priamom vstupe do vysielania,
ako i poskytovaním rozhovorov a
reportáží viacerým novinám.
Odozva na umelecký festival
bola priaznivá ako od zástupcov
médií, umelcov, tak i od
návštevníkov festivalu.
Ďakujeme vám, Voderadčania,
za návštevu, priazeň a podporu
a veríme, že prídete podporiť
svojou návštevou festival i v
ďalšom ročníku či ročníkoch.
My sa budeme snažiť pripraviť
pre vás kvalitný program a
dobré zázemie, aby ste sa cítili
príjemne a strávili taký pohodový
„vodzeracký“ umelecký víkend.
Martin Ryška
organizačný riaditeľ festivalu
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Vodzeracká zabíjačka
Obecný úrad vo Voderadoch
pripravil v tomto roku II. ročník zabíjačky pod názvom „VODZERACKÁ ZABÍJAČKA“. Ukážku zabíjačky
predviedli Záhradkári z Voderád
na čele s majstrom mäsiarom p.
Stanislavom Páleníkom.
Príprava na podujatie trvala
približne 2 mesiace, aby sme všetko organizačne zvládli na dobrej
úrovni. Podujatie bolo prezentované na internete, v novinách Trnavsko ako i na plagátoch umiestnených v okolitých obciach a v
Trnave. V piatok ráno 6.11. bol
prezentovaný živý vstup do vysielania Rádia Regina – upútavka
na víkendové podujatia v regióne
Trnavska.
Celý organizačný tím svedomito pracoval, a tak sa mohla v sobotu ráno o 9.00 hod. začať ukážka
tradičnej „vodzerackej“ zabíjačky.
Podujatie otvoril krátkym príhovorom p. starosta JUDr. Marek
Turanský a následne všetkých prítomných ponúkol ranným štamperlíkom na posilnenie tela i ducha.
Aj v tomto roku sa nám podarilo pripraviť s pomocou Poľnohospodárskeho družstva vo
Voderadoch MINI ZOO- ukážku domácich zvieratiek, ktorá
mala už tradične veľký ohlas.
Tradičné zabíjačkové špeciality
sa pripravovali už celý piatok, aby
sme mohli uspokojiť všetkých príchodzích návštevníkov od otvorenia podujatia až do večera. Ten
kto prišiel, nebanoval a mohol
ochutnať jaterničky, krvavničky,
tlačenku, kašu, zabíjačkový guláš či dobrú klobásku. Aby toho
mastného nebolo veľa, v ponuke
bola aj výborná štrúdľa a moravské koláče.
Celkovo sa predalo 1300 porcií, čím sme minuli všetky pri-

pravené zásoby. Ohlas a záujem
bol veľký, o čom svedčí aj plný
kultúrny dom a návštevnosť
približne
600
návštevníkov.
Dobrú zábavu nám pripravila skupina ALLEGRO zo Zelenča, takže
kto chcel, mohol si aj zvesela zatancovať na rôzne hudobné žánre.
Tradície je potrebné oživovať
a udržovať. Keď sa k tomu pridá
dobrá zábava, špeciality a občerstvenie, môže z toho byť pekne
strávený deň. A o takú pravú „vodzerackú“ pohodu nám predovšetkým išlo.
Ďakujeme všetkým za pomoc
pri organizácii podujatia, návštevníkom za účasť a že na nás nezanevreli. Tešíme sa na ďalšie podujatia v budúcich rokoch.
Zuzana Ryšková
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Dôchodcovia
v Kátlovciach

Stravovanie
dôchodcov

Spevácky zbor Prameň mal opäť
možnosť reprezentovať našu
obec na Prehliadke speváckych
súborov v Kátlovciach. Konala
sa v sobotu 24. októbra 2009 o
14.00 hod. v kultúrnom dome.
Túto milú akciu zorganizovala
Mužská spevácka skupina KÁTLOVANI za výdatnej pomoci
starostu obce Kátloviec p. Pavla
Johanesa.
Na prehliadku sme sa veľmi tešili.
V Kátlovciach nás srdečne privítali naši hostitelia. Okrem nás na
prehliadke sa zúčastnili aj ďalšie
spevácke súbory z Jaslovských
Bohuníc, Dechtíc, Dolných Orešian a Trnavy. Prehliadka sa niesla pod názvom „ Radi spievame“.
A veru tak aj bolo. Všetky súbory
sa snažili podať čo najlepší umelecký výkon. Bolo obdivuhodné
a chvályhodné, ako sa členovia
súborov navzájom podporovali a
odmeňovali potleskom. Po hlavnom programe sa súbory usadili
za označené stoly, kde ich čakalo
bohaté pohostenie. Onedlho sa
miestnosť rozozvučala radostným spevom, cez pauzy srdečným rozhovorom, a kto chcel a
vládal, mohol si aj zatancovať.
O výbornú náladu sa postarali
aj šikovní majstri - harmonikári
zo súborov. S veľkou vďakou
budeme spomínať na toto milé
podujatie.
A celkom na záver chceme
úprimne a srdečne popriať našim priateľom - spevákom Kátlovanom do ďalšej práce veľa,veľa
zdravia, úspechov a tvorivých síl.

- časť druhá

Na zimu:
Viete, ako si lieči chrípku Angličan, Francúz a Slovák?
Angličan si vezme fľašku svojej
obľúbenej whisky a zájde si vypiť
do svojho kubu, kde strávi celý
deň.
Francúz si zoberie fľašku dobrého
koňaku a zájde si ju vypiť k svojej
milenke, s ktorou strávi celý deň.
Slovák si zoberie fľašku svojho
moču a zájde s ním na zdravotné
stredisko, kde strávi celý deň
čakaním na výsledky.

V predchádzajúcom čísle Voderadčana sme Vás informovali , že
obec Voderady začala v tomto
roku poskytovať obedy našim
dôchodcom. Ani sme netušili,
že nás zasiahne kríza, že sa obci
veľmi výrazne znížia podielové
dane.Naši stravníci to ale nepocítili. Každý deň si spokojne ako
lastovičky vylietajú so svojimi
obedíkmi domov.V roku 2009
bolo vydaných:
8746 obedov , obec zaplatila
26 238 eur /790 446 Sk/ za faktúry
Z toho dôchodcovia uhradili
podľa výšky dôchodku spolu
12 313,54 eur /370 957,70 Sk/
Rozdiel, ktorý doplatila obec činí
13924,5 eur /419 489,50 Sk /
Keď zoberieme do úvahy, že
mnohé obce už vypínajú verejné osvetlenie,sme presvedčení,
že aj v tejto oblasti sme dosiahli výrazný úspech a odmenou
je pre nás spokojnosť našich
seniorov,ktorí si to zaslúžia.
Určite dobre padne aj nášmu
starostovi, ak mu títo „stravníci“
podávajú ruku a ďakujú mu pri
osobných stretnutiach s ním.
Uvidíme,čo prinesie nový rok...

Pravdivé a nebezpečné!
Ľudia obrátili na ruby sedem
hlavných hriechov a vyhlásili ich
za cnosti.
Pýchu nazvali
– zdravým sebavedomím,
Lakomstvo
– zákonom ekonomiky,
Smilstvo
– zdravým biologickým inštinktom,
Nestriedmosť
– vyššou životnou úrovňou,
surovú Závisť a Nenávisť
– bojom o spravodlivosť
a politickú slobodu,
Hnev
– rozhorčením nad názormi
druhých,
a Lenivosť nazvali filozofickým
postojom.

Čo nás čaká v dôchodku
Viete,aký je rozdiel medzi švédskym, francúzskym a slovenským
dôchodcom?
Švédsky dôchodca vstane, poraňajkuje zo švédskeho stola,vezme
raketu a odíde do svojho klubu hrať tenis.
Francúzsky dôchodca vstane,dá si francúzsku bagetu s camembertom a odíde do svojho klubu hrať golf.
Slovenský dôchodca vstane, vezme si švédske kvapky a francúzske
palice a ide do práce.

NR SR (JDS)
Dňa 23.9.2009 na pozvanie poslankyne NR SR p. R. Zmajkovičovej naši dôchodcovia mali možnosť navštíviť priestory NR SR v
Bratislave. Na akcii sa zúčastnilo
45 členov ZO JDS z Voderád, Slovenskej Novej Vsi a Pavlíc. Autobusom do Voderád pricestovala
aj p E. Ivičová - asistentka p. poslankyne, ktorá celý čas seniorov
sprevádzala.
Po príchode do parlamentu ich srdečne privíala p. Zmajkovičová a
oboznámila ich s bohatým programom.prehliadky. Všetci prítomní
boli najskôr oboznámení s históriou NR, mali možnosť pozrieť
si rôzne písomné dokumenty,
pečať, ústavu SR, atď. Pobudli aj v
klubovni, v ktorej rokujú poslanci

za stranu Smer a dostali aj malé
upomienkové darčeky. Neskôr sa
všetci presunuli na nádvorie Bratislavského hradu , odkiaľ obdivovali nádhernú panorámu blízkeho
okolia nášho hlavného mesta.
Potom poslankyňa p.. Zmajkovičová všetkých pozvala do hradnej
reštaurácie na obed. Po výdatnom
obede a priateľskom rozhovore
sa seniori rozlúčili so svojou hostiteľkou, pretože poobede pani poslankyňa mala ďalšie povinnosti.
Predsedníčka ZO JDS p. M. Psotová srdečne poďakovala p. poslankyni za milé prijatie, príjemnú
atmosféru a veľa, veľa zážitkov.
Všetci prežili nezvyčajne pekný
deň. Cez most Apollo sa šťastne
vrátili domov - do Voderád.

Prehliadka
speváckych súborov
Spevácky zbor Prameň v spolupráci s výborom ZO JDS usporiadali prvýkrát Miestnu prehliadku
spev.súborov, ktorá sa konala
26.sept.2009 o 15.00 hod. v KD
vo Voderadoch. Pozvanie prijali
súbory z Hrnčaroviec, Dol. Orešian a Križovian. Hostiteľom bol
spev. zbor Prameň z Voderád.
Pozvanie prijali aj vzácni hostia - p.
starosta JUDr. M. Turanský s manželkou, dôstojný pán farár mons.
J.Bučík, predsedníčka KO JDS M.
Fabiánová s manželom a ďalší.
Po krátkom privítaní všetkých

prítomných p.starostom sa ujal
slova konferenciér a program sa
začal. Poslucháči si mohli vypočuť
predovšetkým pekné slov. ľudové
piesne, zľudovené i umelé. Všetci
členovia súborov zaspievali piesne s nadšením, chuťou, ukázali,
že spievajú radi. Za to ich obecenstvo odmenilo dlhotrvajúcim
potleskom. Po programe sa všetci
spoločne zabávali pri dobrej večeri,vínku. O dobrú náladu sa postarala aj známa populárna hudobná
skupina LUX. Približne o 21.00
hod. sa táto milá akcia skončila.
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Tenis v roku 2009

Brigáda
Na zasadnutí výboru ZO SZZ, kde
sme vyhodnocovali výstavu ovocia,
zeleniny a kvetov, prišiel s myšlienkou p. P. Faktor, aby sme vyčistili
priestor okolo sv. Kríža pred Jozefovým dvorom.
Niektorí dobrí ľudia (zrejme tí,
ktorí bývajú neďaleko na majeri)
sa starajú, aby boli pri ňom kvety.
Ale prístup k nemu bol ťažký pre
vysokú burinu, ktorá tam narástla.

Napodiv tento návrh prijal výbor
s porozumením a v sobotu 3.10. a
v 5.10.2009 sme tento priestor vyčistili a upravili, nakoľko to len bolo
možné. Že sa pri tejto práci utužilo
aj naše kamarátstvo a mali sme hrejivý pocit z dobrej vykonanej práce,
je len samozrejmé.
A nakoniec, ku skrášľovaniu našej
obce nestačí len obecný úrad. Musíme k tomu prispieť aj my, občania.

Tenisový život v tomto roku sa
začal na jar rekonštrukciou oplotenia na dvorcoch a pribudla aj
pekná informačná tabuľa a nové
lavičky.Po športovej stránke bol
tento rok úspešný- družstvu
SPARTACUS Voderady sa ako nováčikovi súťaže podarilo zvíťaziť v 1.okresnej veteránskej lige
TTL pre rok 2009. Tenisový tím
v zložení Fero Turanský,Ľuboš Zatko,Peter Augustín,Paľo Haršány

a Vlado Haršány získalo počas 18
kôl dlhodobej súťaže veteránov
41 bodov a v dramatickom závere ligy predstihlo o 2 body MDP
Trnava.
Veríme,že nás tenisové nadšenie neopustí a podobný úspech
zopakujeme aj o rok a dúfame,že
dobré podmienky na tenis pritiahnu na kurty viac záujemcov.
Vladimír Haršány

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
V sobotu 19. sept. 2009 v
priestoroch KD Voderady usporiadala ZO SZZ vo Voderadoch
tradičnú výstavu ovocia, zeleniny
a kvetov. Svojimi výpestkami na
ňu prispelo 21 záhradkárov s 81
exponátmi.
Prevažovali jablká, zelenina
(najmä paprika). Návštevníkov výstavy zaujali aj hrušky, slivky , koreňová zelenina, zemiaky, orechy
a dnes už skoro neznáma dula.
Vyzdvihnúť treba rodinné expozície, ktoré na samostatných stoloch vypestovali viaceré rodiny.
Spomenieme aspoň tie expozície, ktoré sa umiestnili na prvých
troch miestach:

1. miesto
rodina Š. Morvaya
2. miesto
J. Kojda (z Páce)
3. miesto Ing. E. Kocan
Vecné ceny dostali ďalší desiati
vystavovatelia.
Súčasťou výstavy bola aj súťaž
o najkrajšie jablko. Zúčastnilo sa
jej 33 vystavovateľov jabĺk.
Výsledky súťaže o najkrajšie
jablko:
1. miesto
- odroda Bohemia p. J. Lančariča
2. miesto
- odroda Gloster p. Ing. J. Lobotku
3. miesto
- p. A. Zaťka

Výbor všetkým
zúčastneným vystavovateľom srdečne ďakuje.
Výstavu už tradične obohatili
expozície materskej a základnej
školy. Je naozaj
obdivuhodné, aké
roztomilé veci dokážu deti vytvoriť
z tekvičiek, gaštanov a zeleniny určite pod vedením p. učiteliek, ktorým tiež patrí naše poďakovanie.
Výstavu si pozrelo asi 150 návtšvníkov ( okrem žiakov MŠ a ZŠ).
Viacerí si nad vystavenými expo-

nátmi vymieňali skúsenosti zo
záhradkárčenia, čo bolo jedným z
cieľov tejto výstavy. Organizátori
výstavy si kladú za cieľ pripraviť
na budúci rok ešte bohatšiu a
úspešnejšiu výstavu ovocia, zeleniny a kvetov.

Knižnica – Noc strašidiel
Dňa 30.11.2009 sa v našej
knižnici po prvýkrát konala Strašidelná noc. Zúčastnilo sa jej 12
detí a 2 dospeláci. Deti prišli do
knižnice o 17.00 hod. Na chodbe
ich vítal rozsvietený svetlonos
a v knižnici pri svetle sviečok dve
tajomné postavy. Po spoločnom
zvítaní sa deti pousádzali a oboznámili s programom večera.
Deti sa rozdelili na tri skupiny. Prečítali sme si zaujímavosti o sviatku
Halloween. Deti sa dozvedeli veľa
nového o jeho vzniku a pôvode.
Po krátkej prestávke sme sa pustili do prvej úlohy. Každý musel
nakresliť svoju vymyslenú príšeru
a nakoniec ju musel predstaviť
ostatným. Tak sme sa dozvedeli,
koľko majú príšery rokov, čo najradšej jedia, kde bývajú a mnoho
iného. To deti naladilo na vymýšľavú náladu a mohli sme sa pustiť
do ďalšej úlohy nazvanej Tvorivé
písanie. Každá skupina si vylosovala lístok s úlohou. Tá spočívala
v napísaní krátkeho príbehu, básničky a reportáže so strašidelnou
tematikou. Potom každá skupina
prečítala svoje dielo ostatným

deťom. To deti trochu unavilo, tak
sme si spravili krátku prestávku.
Po načerpaní energie nás už
čakala Strašidelná angličtina.
Deti riešili rôzne úlohy, hádali
strašidelné postavy a diskutovali
na tému Monsters. Po vyčerpávajúcej anglickej hodinke sme si
oddýchli pri spoločenských hrách
alebo len tak pri ničnerobení.
O 22.00 hod. sme sa vybrali na
nočnú vychádzku. Navštívili sme
cintorín, kde každý zapálil sviečku
ako spomienku na svojich blízkych. Po zapálení prvej sviečky
zmizol aj strach z návštevy cintorína. Deti sa po dvojiciach doslova
rozutekali po cintoríne a hľadali
miesto, kde zapália sviečku. Po
úspešnom splnení úlohy sme sa
vybrali späť do knižnice.
Cestou nás stretol pán starosta. Deti mu rozprávali, kde boli
a čo robili. Pán starosta sa pridal
k nám a šli sme ďalej. Cestou okolo kostola sa spýtal detí, či už boli
niekedy v hrobke. Keďže v hrobke ešte nikto z nich nebol, tak sa
ponúkol, že im jednu ukáže. Deti
nadšene súhlasili a vybrali sme

sa spoločne
do hrobky
grófa Zichyho, ktorá sa
nachádza
pod naším
kostolom.
Deti trochu
so strachom
zostupovali
po schodoch
do
tmavej
miestnosti.
So svetlami
z
bateriek
sa rozplynul aj strach. Spoločne sme si poprezerali hrobku
a preštudovali nápisy na pamätných tabuliach. Nakoniec sme
sa celí uzimení spoločne pobrali
do knižnice. Tu nás čakalo čosi
tajomné. Počas našej neprítomnosti sa rozsvietili sviečky na
chodbe vedúcej do knižnice.
Dokonca bolo počuť aj tajomnú
hudbu, ktorá sa chvíľami ozývala
a pôsobila tak trochu strašidelne.
Deti sa pousádzali a začali diskutovať s pánom starostom na rôzne

témy. Po jeho odchode sme museli doplniť energiu, lebo nočná
vychádzka nás trochu vyčerpala. Potom deti hrali spoločenské
hry, niektorí pozerali film a podaktorí čítali strašidelné príbehy.
A ako správni duchovia sme s blížiacim sa svitaním išli spať. Ráno sa
nám vstávalo ťažšie, ale aj to sme
zvládli. Deti si pobalili svoje veci,
poupratovali a pobrali sa domov.
Dúfame, že sa im táto noc páčila
a že si ju niekedy zopakujeme.
Alena Morvayová
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Hasiči
V nadväznosti na minulé číslo
by som pokračoval v predstavení
našej činnosti v druhom polroku,
ktorý bol hlavne o našej súťažnej činnosti. S tromi družstvami
sme sa zúčastnili okresnej súťaže
v Horných Orešanoch, kde muži
skončili na piatom, ženy na šiestom a dorastenci na druhom mieste. Zorganizovali sme piaty ročník
nočnej pohárovej súťaže, do ktorej sa aj napriek nepriaznivému
počasiu zapojilo 24 družstiev mužov a 6 družstiev žien. Naše družstvá skončili takto: muži 9. miesto,
ženy 3. miesto a dorast 5. miesto.
Z ďalších súťaží len stručne:
Muži sa umiestnili v Dubovom
a Blatnom na prvom mieste,
v Pate a Kráľovej na druhom mieste a v Čenkovciach, Pavliciach,
Zlatých Klasoch a Suchej n/Parnou na treťom mieste.
Ženám sa darilo v Zelenči, Dlhej a Tomášove , kde skončili na
prvom mieste a v Kráľovej na
druhom mieste. Žiaci nám súťažili
dvomi družstvami v hre PLAMEŇ
v D. Krupej kde skončili na treťom
a piatom mieste. Okrem súťaží
sme našu techniku otestovali aj
pri dvoch požiaroch slamy dňa
21.7 pred novou budovou pošty, 26.7. v areály ZŠ a viac krát pri
pretláčaní zapchanej kanalizácie
či čistení miestnych komunikácií

od nánosov blata . S našou technikou sme boli v pohotovosti
v areáli konania festivalu Rukami
a srdcom a v spolupráci s preventivárom obce sme sa zapojili do
preventívnych kontrol rodinných
domov. Na záver súťažného roka
sme zorganizovali dve posedenia, jedno pre súťažné družstvá
a druhé pre všetkých členov aj
s rodinnými príslušníkmi. Pre deti
z materskej školy sme usporiadali
deň otvorených dverí v hasičskej
zbrojnici. Najväčšou udalosťou
tohto roka bol však pre všetkých
voderadských hasičov deň 10.11.,
kedy sme dostali od samotného ministra vnútra SR p. Róberta
Kaliňáka nové zásahové vozidlo
Iveco Magirus, čo považujeme za
ocenenie našej dlhoročnej práce.
Treba sa však na tomto mieste
poďakovať celému obecnému
zastupiteľstvu so starostom obce
hlavne za finančnú podporu, ktorá je nevyhnutná jednak na udržiavanie techniky v dobrom technickom stave a jednak na chod
našej organizácie. To, že vynaložené prostriedky neboli vynaložené
nadarmo, sme, myslím, viackrát
dokázali pri našich zásahoch, za
ktoré sa nemusíme hanbiť ani
pred profesionálmi z HaZZ.
Štefan Krivosudský
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Kultúrne dedičstvo obce
Obec Voderady je obcou s dlhou históriou, ku ktorej sa hrdo
hlásime. Súčasťou odkazu našich
predkov sú aj sakrálne pamiatky. Záleží nám na tom, aby sme
hodnoty vytvorené v minulosti
zachovali aj pre budúce generácie. Zub času je neúprosný a zanecháva svoje stopy aj na týchto
vzácnych pamiatkach. Obec Voderady sa rozhodla v tomto roku
využiť ponuku kvalifikovaného
odborníka, reštaurátora p. Radúza Saleja na ich obnovu. Niektoré
sochy boli značne poškodené,
hrozila ich deštrukcia bez možnosti následnej opravy.
Skupina reštaurátorov sa po
podpise zmluvy pustila do práce.
A že sú to na slovo vzatí odborníci – k tomu netreba dlhé komentáre. Stačí pohľad na obnovené
sochy a hneď je jasné, že práce
boli vykonané s vysokou odbornosťou a predcíznosťou.
Všetky práce boli vykonané
v sľúbenom časovom termíne.
Celková cena za obnovu všetkých
sôch bola dohodnutá na sumu
3 245,- € a hoci málokto veril, že
táto suma bude konečná, reštaurátori svoje slovo dodžali a k navýšeniu ceny neprišlo. V pomere
k dodanému výkonu môžeme
túto sumu považovať za symbolickú a reštaurátorom patrí za
túto prácu veľká vďaka.
Zreštaurované diela tak môžeme nielen zachovať pre budúce
generácie, ale tešiť sa z nich aj
v súčasnosti. Pohľad na detailne
zreštaurované časti sôch – tvárí,
prstov rúk či nôh a hlavne textových častí, ktoré boli na mnohých
miestach už celkom zničené
a nečitaľné a bolo ich potrebné
obnovovať na základe historických podkladov – musí v človeku
zanechať pocit obdivu k tvorcom
týchto diel, pocit príslušnosti
k odkazu našich predkov a pocit
úcty k ľuďom, ktorí pre nás tieto
hodnoty dokázali zachovať.
STAROSTA:
Pri obnove týchto pamiatok,
sme v rozhovore s reštaurátormi
začali rozvíjať myšlienku, ktorá
rezonuje u mňa pomerne často.
Čo dokáže naša generácia ponúknuť tým, čo prídu po nás? Iste
bude správne, ak dokážeme pre
nich zachovať hodnoty, ktoré vytvorili naši predkovia, pretože ani
to nie je všade samozrejmosťou
a na mnohých miestach dochádza k zničeniu hodnôt a to nie
len ich priamym ničením, ale skôr
nezáujmom a nestarostlivosťou

o ich zachovanie. Teda nečinnosť
a nezáujem sú rovnako nebezpečné ako negatívne konanie
samo.
Nie je však zachovanie týchto
hodnôt skôr splnením si povinnosti ako niečím záslužným?
Aký odkaz teda zanecháme my
pre budúce generácie? Čo nové
sme dokázali vytvoriť?
Podľa môjho názoru je hrozné,
že by sme sa mali priživovať iba
na histórii. Máme na viac. Aj my
predsa môžeme tvoriť hodnoty,
ktoré sa stanú súčasťou našej
identity. V súvislosti so sakrálnymi pamiatkami to môže znamenať napríklad vytvorenie nejakej
novej sochy alebo súsošia, ktoré
sa stane odkazom pre potomkov.
Odkazom s obsahom, že aj naša
generácia dokázala tvoriť hodnoty nadväzujúce na tradície našich
predkov. Odkazom, ktorý bude
možno aj pre nich povzbudením,
že aj v dobe konzumnosti a nezáujmu sme dokázali nepodľahnúť,
nezaradiť sa do šedého priemeru
medzi tých, ktorí bezdôvodne lamentujú nad tým, ako je všetko
ťažké, ako sa čo nedá, a pod. Ale
práve naopak, že dokážeme bojovať za správne veci a byť vzormi pre iných. Nebojme sa toho.
V tomto kontexte Obec Voderady zadala na spracovanie vyhotovenie nového súsošia s motívom „Pána Ježiša v Getsemanskej
záhrade“, ktoré by malo na jar
2010 pribudnúť na miestnom cintoríne. Zadanie je v rukách umelca a nám zostáva dúfať, že nové
dielo bude vyhotovené podľa
dohody a naplní očakávania, ktoré v súvislosti s ním máme.
Marek Turanský, starosta
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Nová a stará pošta

pokračovanie zo strany 5

však aj napriek doteraz neúspešným pokusom vedenie obce nevzdáva. Je to zámer umiestnenia
bankomatu v našej obci, na ktorý
je v budove novej pošty pripravený priestor, avšak pre ekonomickú
nerentabilitu nie je zatiaľ ochota
žiadnej banky takýto zámer podporiť. Čo sa však nepodarilo dnes,
môže byť zajtra celkom inak.
Na tom, že Obec Vodrady dokázala aj v „ťažkých časoch“ zobrať
na seba úlohu zabezpečiť pre svojich občanov dostupnosť a komfortnosť bankových a poštových
služieb sa už v tejto chvíli nič nezmení.
Za vedenie obce želáme všetkým
pracovníkom pošty, aby sa im
v nových priestoroch služby dobre poskytovali a vám občanom,
aby ste dostávali len šťastné listové zásielky a aby ste na novú
poštu chodili s pocitom, že je postavená pre vás.
Pre vašu informovanosť chceme
doplniť, že Obec Voderady sa
dohodla so Slovenskou poštou,
a.s. a po uzatvorní kúpnej zmluvy
a zavkladovaní návrhu na vklad

vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností sa stala vlastníkom
„starej budovy pošty“ s pozemkom. Táto transakcia stála Obec
Voderady 16.600 EUR. Vyplácanie
takýchto súm je tiež výsledkom
neprezieravej politiky predchádzajúcich vedení obce, ktoré sa
ľahkovážne vzdávali obecného
majetku za smiešne sumy, bez
ohľadu na dlhodobé následky
a problémy, ktoré takéto ich počínanie mohlo spôsobiť. Našťastie
v tomto prípade prišlo k dohode
a vyriešeniu aj tohto problému
a tak sa vytvoril priestor pre to,
aby Voderady mohli pracovať na
novej koncepcii rozvoja centrálnej zóny obce. Výhľadovo by budova mala byť zbúraná a na tomto mieste by mala byť rozšírená
parková zeleň s mobiliárom, ktorá
by v nadväznosti na plánovanú
obnovu „starej školy“ mohla v budúcnosti tvoriť nové oddychové
centrum našej obce. Je však možné, že do tej doby ešte dokážeme
túto budovu využiť aj inak. Ako?
Záleží aj na Vás.
Obec

Rekonštrukcia
sakrálnych sôch

Pohľad do (ne)ďalekej budúcnosti

Na základe oslovenia starostom
obce Voderady p. JUDr. Marekom
Turanským a následnom zámere
ohľadom opravy sakrálnych sôch
v obci vznikol projekt, ktorý bol
zrealizovaný.
Tunajšie sochy boli v dezolátnom
stave, bolo nutné chýbajúce časti sôch doplniť – zrekonštruovať,
naimpregnovať, dotonovať a zachovalé písmo prehĺbiť a premediť. V pôvodnom stave už bola
obava „prežitia“ týchto artefaktov
cez blížiacu sa zimu. Aby bola
nadviazaná kontinuita s minulosťou, musel sa dochovať stupeň
autentičnosti originálu a použiť
materiál na prírodnej báze.
Opravené obecné sochy svätcov:
Súsošie pri kostole, Sv. J. Nepomucký, Vendelín, Kríž na cintoríne,
P .Mária, J. Kristus „Aj hľa človek“
a náhrobný kameň od Koniarka.
Počas realizácie tohto projektu
bola veľmi dobrá spolupráca zo
strany starostu obce, ktorý mal
veľký záujem o obnovu sakrálneho dedičstva obce.
Ďakujem
Radúz Salej,
reštaurátor

Nie každý investičný zámer,
ktorý sa pripravuje, je predstavený. Neumožňuje to ani priestor
vo Voderadčanovi. Obec pripavuje niekoľko desiatok projektov,
niektoré však končia na úrovni
zámeru, iné na úrovni štúdie,
niektoré na úrovni projektu pre
územné rozhodnutie, či stavebné povolenie. A niektoré sa podarí zrealizovať.
Najhorší prípad je však ten, keď
nie je pripravené nič. V takom

prípade totiž je úplne jasná aj
odpoveď na otázku, čo sa môže
podariť? NIČ!
V tomto kontexte by som rád
pripomenul, že už v prvom čísle
Voderadčana, keď sme porovnávali plány na funkčné obdobie
rokov 2007-2010 a realizácie
a projektovú prípravu predchádzajúceho vedenia obce sme
prezentovali zámer, že obec
Voderady za súčasného vedenia bude pripravovať toľko pro-

jektov, koľko len bude schopná
zvládnuť.
Citujem z volebného programu kandidáta na starostu, súčasného starostu Mareka Turanského: „obec musí sledovať výzvy
v grantových schémach a podávať také množstvo projektov, aké
zvládne napísať /NIE 2 projekty
za 15 rokov, ale 15 projektov za
rok/.
Že si vtedy mnohí mysleli, že je
to prázdna fráza? NIE. NEBOLA.
Obec k dnešnému dňu má
rozpracovaných takmer 90 projektov, väčších aj menších. V rôznom stupni rozpracovanosti.
Všetky sme pripravili za necelé
tri roky. Niektoré z nich sme už
podali a boli úspešní. Niektoré sú
dokončené a slúžia vám – občanom a návštevníkom našej obce.
Niektoré – nikdy neuzrú svetlo
sveta.
90 projektov – za necelé tri
roky – to je neskutočné číslo. To
všetko sú desiatky a stovky hodín práce, premýšľania, kombinovania, tvorenia. To sú desiatky
a stovky ľudí – technikov, architektov, projektantov, rôznych

Pokračovanie na strane 22
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Pohľad do (ne)ďalekej budúcnosti pokračovanie zo strany 21
iných profesistov, projektových
manažérov aj občanov, ktorí sa
podieľali na príprave a spracovaní týchto podkladov a dokumentov. Kto vie, čo to znamená, vie,
že to nie je práca urobená v 8 hodinovom pracovnom čase.
Ak nebudeme vedieť, ak nebudeme chcieť, ak nebudeme mať
záujem na tom, čo všetko by sa
mohlo dať uskutočniť – tak ani
nemôžeme toho veľa urobiť.
Chceli by sme, aby ste práve
vy, občania, boli iniciátormi vecí
a podnetov, ktoré by ste chceli vidieť rozpracované a pripravované na budúcu realizáciu. Takých
vecí sú neskutočné množstvá.
Stačí otvoriť oči a príležitosti vidno na každom jednom kroku.
Nebuďme sklamaní a nebojme
sa toho, že podnet sa začne spracovávať, pripravovať a nakoniec
nepríde k jeho realizácii. NIE JE
TO STRATA ČASU ANI PROSTRIEDKOV! Každá zrealizovaná aktivita
(aj keď nedosiahla cieľ) je užitočná, pripspieva k zbližovaniu ľudí,
vymieňaniu si názorov, pochopeniu súvislostí alebo môže byť
podnetom pre úplne inú akciu.
Pre vašu inšpiráciu prikladáme v obrazovom spracovaní
štúdiu rekonštrukcie kultúrneho
domu vo Voderadoch, ktorá by
v budúcnosti mohla slúžiť ako
základ pre spracovanie podrobnejšej projektovej dokumentácie
a prípadne následnej realizácie.
Štúdia zachytáva a rieši nosné

myšlienky, a to obnovu pôvodnej budovy v modernom dizajne,
bezbariérové prístupy, prístavbu
novej sály – reštauračnej časti
a obnovy spoločenských priestorov, moderanizáciu kuchyne
a prístavbu malého trhoviska na
strane od Jednoty. Môže to byť
aj celkom inak. Dôležité je na takýchto projektoch postupne pracovať, aby keď príde ten správny
čas, sme mohli pristúpiť k ich realizácii. Aký názor na to máte vy?
Marek Turanský, starosta

Pozvánka na ples
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Náš vianočný darček Tradícia vianočných
koncertov

Milí priatelia, zaiste ste si aj Vy
všimli, že v týchto dňoch obchody
s najrozličnejším druhom tovaru
sú viac navštevované ľuďmi ako
inokedy. Je to celkom prirodzené.
Obchody sú osvetlené a vyzdobené vianočnými ozdobami, v mnohých počuť vianočné koledy a na
adventnom venci postupne pribúda zapálených sviečok, čo nám
chce naznačiť, že Vianoce sa neodvratne blížia. Ani sa nenazdáme a je tu Štedrý deň.
Rodičia zháňajú vianočné
stromčeky a deti sa pýtajú či prosia, čo dostanú alebo čo by mali
dostať pod stromček. Nemáte aj
vy, milí priatelia, plnú hlavu starostí, čo kúpite svojím drahým
a blízkym pod stromček? Možno
sa teraz stresujete, čo dáte na
sviatočný stôl, aké pekné a hodnotné darčeky sa dajú vyčariť
z poloprázdnej peňaženky.
Istotne, kto by nechcel dať
svojím blízkym čo najviac, čo
najlepšie, čo najkrajšie. Chceme
i tými darčekmi vyjadriť svoju
lásku, úctu a sme nervózni, že sa
nám to dostatočne nedarí. Láska
a úcta sa ale nemeria množstvom
a nákladnosťou darčekov, ba ani
bohatosťou prestretého stola.

Samotné peniaze ešte žiadnu pohodu do domácnosti nepriniesli.
O tú sa musí postarať láskavé
slovo, pochopenie, tolerantnosť.
Jednoducho –láska a úcta, ktorú treba vyžadovať a prejavovať.
Gestom, úsmevom, možno i pohladením či láskavým pohľadom.
Za peniaze ich nekúpime! Za peniaze možno kúpiť pekný dom,
ale nie útulný domov. Za peniaze
možno kúpiť za fúrik darčekov,
ale nie lásku, ktorú majú predstavovať. Za peniaze možno kúpiť
vzácny kríž do spálne, ale nie Krista. Spomeňme si na to pred týmito vianočnými sviatkami. Verte,
naši blízki nám odpustia, že pod
stromčekom nájdu len maličkosť. Neodpustia nám ale, ak ich
nemáme radi. Preukazujme im
preto našu lásku aj vo všedných
každo- dennostiach. Tak najlepšie
vytvoríme doma hrejivú rodinnú
vianočnú atmosféru.
Vyprosujem Vám od betlehemského dieťaťa pokojné a požehnané vianočné sviatky, prežité
v láskyplnom kruhu svojich najbližších.
Mons. Ján Bučík,
farár

Vážení spoluobčania!
Už pred pár dňami sme v kalendári otočili jeden z posledných
listov. V niektorých sme už našli aj
najkrajšie a najmilšie sviatky v roku
- Vianoce. Neklamný znak toho, že
sme už uprostred Adventu a že
Vianoce sa nezadržateľne blížia.
V ich očakávaní sa v mestách i na
dedinách poriadajú rozličné spoločenské a kultúrno - umelecké
podujatia. U nás vo Voderadoch je
to o. i. koncert miešaného speváckeho zboru *Tirnavia*, ktorý nám
už niekoľko rokov úspešne navodzuje predvianočnú atmosféru.
Tento rok k nám zavíta v sobotu
19.decembra o 18.30 do nášho
farského kostola sv. Ondreja, aby
nás znova správne naladil pred
príchodom nášho Spasiteľa.
Spevácky zbor Tirnavia vznikol v r. 1988. Založil ho Pead Dr.
Gabriel Kalapoš. Členmi zboru sú
študenti vysokých škôl, univerzít
a pracujúci - speváci s bohatými
zborovými skúsenosťami. V repertoári zboru sú diela od renesancie
až po súčasné zborové kompozície.Patria doň aj úpravy slov. ľud.

piesní, skladby populárnej hudby,
ale aj černošské spirituály. Zbor
doteraz nahral štyri CD.
Našu vlasť často a veľmi úspešne reprezentuje v zahraničí. Dirigentom zboru je od r. 2000 Ing.
Andrej Rapant.
Vážení spoluobčania, príďte si
vypočuť vianočné aj duchovné
skladby v podaní skutočne vynikajúceho speváckeho zboru.
Spievajú v ňom mladí krásni ľudia,
ktorí do každej skladby vnášajú
svoje nadšenie a lásku k zborovému spevu a dokážu presvedčivo
predniesť ducha každej piesne.
Helena Císarová

Z histórie betlehemu

Betlehem je fenomén, akých nie
je mnoho. Niektoré dokumenty
hovoria, že asi v 14. storočí pred
Kristom sa lokalita, kde toto
mesto leží, nazývala Bit Laham.
Treba spomenúť aj skutočnosť,
že na území dnešného Betlehema sa našli vo vykopávkach pozostatky mlynov a pekární. Ľudia,
ktorí prechádzali v karavánach
cez Betlehem a smerovali do púšte, si práve tu kupovali do zásoby
chlieb napečený v Betleheme.

Preto názov
mesta je odvodený od
slov: Bet Lehem – Dom
chleba. Prvé
dejiny Betlehema však
začínajú
n a ro d e n í m
kráľa
Dávida v 11.
storočí pred
Kristom.
Betlehem, ovládaný júdskym
klanom Efrata, je známy vo svete udalosťou narodenia Ježiša
Krista. Jaskyňu narodenia Pána
dokumentuje svätý Justín. Svätý
Hieronym sa od roku 384 zdržiaval 36 rokov v blízkosti miesta
narodenia Pána. Výsledkom jeho
práce bol latinský preklad Svätého písma, nazývaný Vulgáta. Prvé
záznamy o Betleheme vo Sv. písme sú v knihe Genezis 35,19-20.

Tentoraz však nechceme písať o
starom historickom Betleheme.
Všetko sa to, ale samozrejme začalo narodením Ježiša. Do Betlehema prišiel kvôli sčítaniu obyvateľstva Jozef z Nazaretu so svojou
snúbenicou Máriou a v jaskyni
za mestom sa mal narodiť Ježiš.
Traduje sa, že sv. František z Assisi, keď na Štedrý večer v roku
1223 v prítomnosti svojich priateľov a vidiečanov slúžil svätú
omšu v lesnej jaskyni, namiesto
oltára v nej postavil jednoduché
jasličky vystlaté slamou, vedľa
ktorých umiestnil osla a vola.
Tajomná atmosféra okamihu na
prítomných natoľko zapôsobila,
že aj po jeho smrti slávnosť pri
Betleheme napodobňovali. V
15. storočí sa jasličky so sochami
Ježiša, Márie, Jozefa a živými hercami objavovali na námestiach
stredovekých miest pri predvádzaní vianočných mystérií.
V 16. storočí rozširovali bet-

lehemskú tradíciu po Európe
okrem františkánov už aj jezuiti.
Výjavy narodenia Krista alebo
klaňania Troch kráľov sa preniesli z reliéfov gotických oltárov do
priestoru. Postupne dosiahli drevené figúrky chrámových betlehemov veľkosť človeka. Jozef II.,
cisár rakúsky, zakázal pre prílišnú
honosnosť a nákladnosť stavať
betlehemy v kostoloch. Ako reakcia na to nariadenie sa začali
betlehemy stavať doma. Prvé
betlehemy boli na Slovensku vyrobené v 13. storočí. Tradície boli
rozšírené františkánmi.
(zdroj: internet http://www.terchova-info.sk/novinka_detail.
php?id=290)
Najznámejšími betlehemami na
Slovensku sú Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej a Terchovský betlehem.
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O betleheme vo Voderadoch

Voderady sú tradičnou kresťanskou obcou, a preto si aj v našom
kostole každoročne pripomíname vianočné sviatky, okrem
iného aj inštaláciou betlehema
s malými figúrkami a kulisami
pod dekoráciou z ozdobených
ihličnatých stromov.
Deti spolu s rodičmi a starými rodičmi prichádzajú navštíviť narodené Jezuliatko uložené v jasličkách. Pocit radosti a šťastia, ktorý
nás napĺňa pred rozostaveným
betlehemom niekedy ťažko opísať. Vnímanie tejto atmosféry
má svoje jedinečné čaro a hoci je
každoročne opakované, vždy sa
dá prežiť iným spôsobom. Azda
najkrajším vianočným darom je
radosť či prekvapenie v očiach
detí, ktoré máme šťastie niektorí
prežívať doma pri rozžiarenom
stromčeku alebo pri návšteve

betlehema a malého Ježiska
v jasličkách.
Na Slovensku máme veľa krásnych betlehemov. Aj v našej rodine sme mali to šťastie, že sme
mali možnosť navštíviť viaceré
z nich a takisto niektoré z betlehemov umiestnených a vystavených v zahraničí. Mnohé z nich
ste možno navštívili aj vy a iste
mi dáte za pravdu, že stojí za
to prekonať cestu a zažiť spolu
s ďalšími návštevníkmi betlehema v tej ktorej obci či meste
neopakovateľný zažitok. Každý
betlehem je iný, každý má svoju
jedinečnú atmosféru, pri každom
možno vnímať a prežívať prítomnosť vianočných sviatkov inak.
Betlehemy sú vyrobné z rôznych
materiálov, dreva, kovu, sadry,
plastov alebo sú stvárňované
dokonca živými ľuďmi. Sú vyro-

bené v rôznych veľkostiach od
miniatúrnych až po tie v životnej
veľkosti. Sú pevné aj pohyblivé.
Motívy jednotlivých betlehemov
sú rozlične doplnené, v závislosti
od vnímania a cítenia ich tvorcov
– umelcov, ale častokrát aj spoločenstva ľudí, ktorí chcú takýmto
spôsobom vyjadriť svoj postoj
k duchu Vianoc.
Pri návšteve jedného z betlehemov s manželkou a deťmi pred
pár rokmi na námestí v Bratislave,
ktorý je vyrezaný z dreva a v životnej veľkosti figúrok nás tento
betlehem zaujal tak, že sme začali premýšľať o zaobstaraní nejakého podobného. Presne pred
rokom sme oslovili autora bratislavského betlehema, šikovného
mladého rezbára Petra Schranka
a povedali sme mu o našej predstave. Slovo dalo slovo a po týž-

dňoch a mesiacoch namáhavej
práce, kedy jedna figúrka za druhou postupne vytvorili celé umelecké dielo, je práca dokončená.
Toto nádherné dielo venujem „In
memoriam“ mojim starým rodičom Brunovi a Anne, ktorí boli a
stále sú pre mňa v živote veľkou
inšpriráciou, pretože dokázali, čo
dokáže málokto – nežiť sami pre
seba, ale pre iných.
Betlehem je symbol, ktorý skrze
Jezuliatko v jasličkách môže spájať ľudí v nádeji a radosti. Budem
veľmi rád, ak aj tento betlehem
bude jedným malým ohnivkom
v reťazi, ktorú naša obec veľmi
potrebuje. Reťazi, ktorá bude
pevnejšie ľudí spájať v záujme
dosahovania spoločných cieľov
prospešných pre všetkých ľudí,
s poruzumením, pochopením,
láskou, ochotou pomôcť a podporiť správne veci. Betlehem by
mohol byť zároveň jednou z ďalších zaujímavostí našej obce,
kvôli ktorým sa oplatí našu obec
opäť navštíviť aj našim rodákom
alebo aj iným návštevníkom, ktorí do našej obce budú často a radi
prichádzať, ak bude za čím.
Dovoľte, aby som na záver poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom v tomto roku
boli nápomocní rozvoju našej
obce, upevneniu dobrých medziľudských vzťahov a aby som
všetkým zaželal požehnané vianočné sviatky, ich príjemné prežitie v kruhu vašich blízkych a
aby vás pohoda Vianoc a sviatočná atmosféra sprevádzala zvyšok
roka 2009 a začiatok Nového
roka 2010.
Nech k tomu prispeje aj návšteva
Jezuliatka v betleheme vo Voderadoch, ktorý je umiestnený
v areáli pri farskom kostole a na
návštevu ktorého vás srdečne
pozývam.
Marek Turanský, starosta

