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Ročník VI.

Editoriál

Centrálna zóna v zimnej nálade

Milí čitatelia Voderadčana!
Dvakrát v roku sa Vám snažíme priblížiť
dianie v obci aj tlačeným periodikom
Voderadčan. Nie je tomu inak ani
v závere roka 2012. Tak ako veľa iných
vecí a činností v živote, aj tieto noviny
sú niekedy zaujímavejšie a pútavejšie,
inokedy zas pre niekoho zbytočné, či
nudné. Snáď nie vždy je chuť a inšpirácia
na ich zostavenie rovnaká, takisto
každý polrok života obce je v niečom
iný, hoci keď prelistujeme staršie čísla
pekne vidíme, ako sa niektoré aktivity,
najmä tie kultúrno - spoločenské
opakujú. Môžeme pritom porovnávať,
aké boli v predchádzajúcich obdobiach
oproti tým naposledy uskutočneným
(zalistujte si niekedy aj v starších
číslach, ak ich ešte máte, ak nie tak
sú na obecnom webe) a môžeme na
základe nich plánovať do budúcnosti.
Oveľa dôležitejšie ako posúdenie
kvality jedného vydania novín, jednej
spoločenskej akcie či jednej investičnej
akcie je to, že tieto tvoria systém a tak
vytvárajú život a identitu obce. Každá
akcia a podujatie ponúka občanom
našej obce alebo návštevníkom priestor
pre zapojenie sa, pre vloženie vlastnej
myšlienky a názoru a tak sa každý môže
stať súčasťou tohto systému. Dôležité je,
že môže byť aktívnym účastníkom, ktorý
má ochotu zapojiť sa do diania a do
komunikácie. Preto by bolo dobré, keby
čím viacerí takúto ponúknutú možnosť
chceli využiť. Doba, ktorú žijeme, nie
je nastavená tak, aby podporovala
aktivitu. Skôr naopak. Je to škoda.
Z čulého a životaschopného Slovenska
sa postupne za pár rokov stal priestor
pasivity a nezáujmu. Odhliadnuc od
makroekonomických a iných makro
vplyvov za ktoré má zodpovednosť štát
(a dlhodobo túto zodpovednosť akosi
nepociťuje, keďže všetko sa nachádza
v takom stave ako to je) je aj na každom
jednotlivcovi, ako zaujme svoje miesto
v spoločnosti. Obec a obecné aktivity
by mohli byť v mnohých prípadoch
priestorom, ako jednotlivci môžu
intenzívnejšie ovplyvňovať život okolo
seba. To, čo nie je pre jednotlivcov možné
na úrovni štátu je ľahšie realizovateľné
v podmienkach samosprávy. Chce to

Projekt centrálnej zóny je ukončený.
Definitívnu podobu dostal priestor
v okolí kostola, starej školy a priestoru okolo pošty. Nové zmodernizované
priestory s kompletne obnovenou infraštruktúrou sietí a novým

števníkov našej obce. Na prechádzke
centrálnou zónou sme mohli v letných
a jesenným mesiacoch stretnúť množstvo cyklistov, ktorí sa pri prejazde obcou zastavovali, aby si obzreli toto nové dielo
a zároveň využili

funkčným a priestorovým usporiadaním priestoru vytvorili skutočnú oddychovú zónu, ktorá
sa hneď od prvých momentov tešila
veľkej obľube a stala sa vyhľadávaným
miestom domácich občanov ale aj náv-

možnosť občerstviť sa
vodou z pitnej fontánky, ktorá
je aj veľmi obľúbeným prvkom domácich, najmä detí. Snáď na prekvapenie
viacerých sme mohli sledovať, ako sa

Pokračovanie na str. 2

Pokračovanie na str. 3

Vianočné osvetlenie
Aj v tomto roku nám vianočnú
atmosféru pripomínajú okrem iného
svetelné motívy. Akosi sme si zvykli,
že aj táto súčasť zimy a času okolo
vianočných sviatkov nám dokáže zlepšiť
náladu. Veď málokto pri pohľade na
rozžiarený stromček, hviezdu či kométu
nezabudne aspoň na okamih na všetky
bežné starosti a problémy a nepoteší sa.

Pokračovanie na str. 5
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Editoriál - pokračovanie zo str. 1

hlavne chuť, dobré nápady a ochotu
(povedzme si na rovinu, že často ich
niet). Ale mnohé veci sa nám podarilo
uskutočniť aj v tomto polroku. Bola
dobudovaná centrálna zóna obce, novú
kvalitu dostali autobusové nástupištia,
dokončujú sa viaceré projekty. Opäť bola
na dobrej úrovni činnosť organizácií,
niektoré prekvapili skvelými výsledkami
v súťažiach, či príkladnou reprezentáciou
obce. To všetko je dôkazom, že ak sa chce,
tak sa dá. Čaká nás náročný rok 2013.
Je to celospoločensky konsolidačný
rok. Zjednodušene povedané, na
všetko bude menej peňazí. To ale
automaticky nemusí znamenať, že sa
nemá nič robiť. Práve naopak. Treba
zvýšiť úsilie a zamerať ho na iné tipy
aktivít, možno finančne menej náročné
(neinvestičné), o to však zaujímavejšie,
keďže v čase investícií nebolo na ne
dostatok času. Takými budú pre nás
napríklad boj s čiernymi stavbami,
riešenie priestupkov proti životnému
prostrediu a podobne. V roku 2013 nás
rovnako čaká jubilejné 770. výročie prvej
písomnej zmienky o obci. A množstvo
ďalších aktivít. O všetkých vás budeme
priebežne informovať na webovej
stránke obce. O tých uskutočnených sa
dozviete viac v tomto čísle. Podľa toho,
kto má čo radšej Vám želám príjemné
čítanie alebo listovanie.
JUDr. Marek Turanský MBA, starosta

Laco Hanniker

Náš rodák, prokurátor a spisovateľ
Laco Hanniker sa tohto roku dožil
krásneho jubilea – 60 rokov. Pri tejto
príležitosti vydal svoju deviatu knihu
Mreže. Tú predstavil aj na stretnutí
v čitárni Knižnice J. Fándlyho v Trnave,
ktorého sa zúčastnili aj občania
z Voderád. Dej románu nás zavedie
za múry väzenského prostredia.
Vychádza zo skutočných osudov ľudí,
s ktorými sa stretol. Väčšina z nich
sa končí optimisticky. Sám spisovateľ
tvrdí, že vo väzení sa zmení každý.
Len nevie ako, či k horšiemu alebo
k lepšiemu. Okrem iného je autorom
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Štatistika - Úsek evidencie obyvateľov (od 1.1.2012 do 10.12.2012)
Narodili sa v roku 2012

Počet obyvateľov

Adamec Jakub
Bachratá Simona
Císarová Zuzana
Fatranský Tomáš
Formanko Kristián
Gregušová Soňa
Krajčovič Maxim
Luha Lukáš
Méri Igor
Poláčková Linda
Popa Ariana Ella
Smolová Alexandra
Vavrinčík Patrik
Živický Damián

k 6.12.2012 : 1389
Z toho muži : 687
Z toho ženy : 702
Obyvatelia :
do 50 rokov : 949
Nad 50 rokov : 440
Od 1 do 15 rokov : 208
Od 3 do 6 rokov : 38
Od 18 do 60 rokov : 856
Od 60 do 70 rokov : 146
Od 70 do 80 rokov : 80
Od 80 do 90 rokov : 39
Od 90 a viac rokov : 6

Zosobášili sa v roku 2012

Zomreli v roku 2012

Milan Franko – Zuzana Rosypálová
Ľubor Pavlovič – Alena Franková
Teodor Vavrinčík – Renáta Jedličková
Ján Laluha – Katarína Zatková
Marek Holásek – Andrea Sedláková
Daniel Stranovský - Veronika Dugovičová
Peter Szilágyi – Martina Páleníková
Roman Pytel – Patrícia Fridrichová
Roman Gregorík – Eva Jakušová
Milan Rafael – Anna Vöröšová

Bachratý František
Benkovská Jozefína
Dubovská Mária
Dubovský Valér
Hanzel Ambróz
Kuvik Libor
Nemčeková Martinka
Rajský Peter
Ing. Šolc Ivo

viacerých scenárov
rozhlasových
a televíznych relácií. Najznámejší je
scenár k filmu Výstrel navyše, ktorý
bol sfilmovaný a uvedený na televízne
obrazovky v roku 2010. Rozprával
aj o tom, aká je práca prokurátora
náročná a zodpovedná. Je známy ako
nekompromisný prokurátor, ktorý riešil
mnoho komplikovaných a zamotaných
prípadov a nebál sa pri tom popáliť
si prsty. Rád zdôrazňuje, že niekedy
je spravodlivejšie po ústach dostať
ako dať. Taktiež prezradil, že písaním
relaxuje. Laco Hanniker vyrastal vo
Voderadoch. V ranom detstve stratil
matku, vychovával ho otec, ktorý sa
viac neoženil. Rád sa túlal po parku

za kaštielom. V rybníku chytal plotice
a snažil sa pochopiť nespravodlivosť
tohto sveta. Po absolvovaní Gymnázia
J. Hollého v Trnave študoval právo na
Univerzite Komenského v Bratislave.
Od roku 1975 až dodnes pracuje
ako prokurátor, v súčasnosti na
Generálnej prokuratúre SR v oblasti
trestných činov. Sám o sebe hovorí,
že je fanaticky zameraný rybár a už 35
rokov loví ryby nie pre mäso, ale pre
zážitok. Na dovolenku chodí len tam,
kde sa dajú loviť ryby. Dodnes má k
Voderadom vrúcny vzťah. Rád sa do
svojej rodnej dediny vracia a spomína
na prežité detské časy. Doteraz vydal
tieto knihy : Osudové ryby / 1996/,
Pod čerešňou spali /1997/, Pytliaci
/1998/, Rybári /1999/, Zázračné
Nórsko /2000/, Kruté poviedky
/2003/, Ostnatý raj /2007/, O rybách
a iných vášňach. Knihu Mreže aj
s venovaním daroval do našej obecnej
knižnice, kde si ju v prípade záujmu
môžete zapožičať. Želáme chuť do
ďalšej literárnej tvorby a veľa šťastia v
osobnom živote.
(Obec)

Obecné noviny
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Outlet pri Voderadoch odštartoval!

Základný kameň ONE Fashion Outlet
slávnostne
poklepali
zástupcovia
developera spoločnosti Realiz a starosta
obce Voderady 5. novembra 2012.
Podľa slov zástupcov devolopera sa
slovenskí milovníci svetových značiek
a výhodných nákupov môžu tešiť na
skutočné a najväčšie outletové centrum.
ONE Fashion Outlet už teraz hlási
50-percentnú obsadenosť s novými
zvučnými značkami na palube. Prvá fáza
projektu si vyžiada celkové investície vo
výške 30 mil. eur a ponúkne takmer 300
pracovných miest. Termín ukončenia
výstavby prvej fázy je naplánovaný na
druhú polovicu roka 2013. Generálnym
dodávateľom stavby je slovenská
stavebná spoločnosť ZIPP BRATISLAVA,
člen koncernu STRABAG SE.
„Na tento moment sme čakali o niečo
dlhšie, no ako seriózny developer

sme si chceli byť stopercentne istí,
že Slovákom ponúkneme skutočné
outletové centrum na svetovej úrovni.
Teší ma, že sme oficiálne odštartovali
výstavbu projektu so zabezpečeným
financovaním
a
50-percentnou
obsadenosťou. Za kľúčový pre úspech
nášho projektu pokladám fakt, že
máme podpísané záväzné zmluvy s
veľkými kotevnými nájomcami, ako sú
napr. Nike, adidas, GANT, čo z nás robí
skutočné outletové centrum,“ povedal
na prezentácii projektu v Bratislave
6.12.2012 Vladimír Kozár, projektový
manažér ONE Fashion Outlet.
Prvá fáza projektu ponúkne na predajnej
ploche 15 000 m2 vyše 70 značkových
módnych a športových obchodov. K už
ohláseným prestížnym značkám ako
Pokračovanie na str. 5

Nové motívy vianočných stromčekov
ozdobili v tomto roku priestor
vynovenej centrálnej zóny obce
v priestore autobusových nástupíšť.
Okolie kostola zasa dekoračne doplnia
motívy anjelov a nové modro biele
motívy pribudli aj na ulici Podhájska.
Zopár nových motívov bude vytvárať
náladovú atmosféru na ulici Školskej
a Štefánikovej. Dopĺňanie motívov
by malo postupne v priebehu ďalších
dvoch rokov pokryť celú obec.
Nové motívy tak postupne vymenia
predchádzajúce, ktorých životnosť
sa postupne skracuje a z roka na rok
vypadávajú.
(MT)

Verejné osvetlenie
Verejné
osvetlenie
prechádza
postupnou modernizáciou. Posledné
mesiace boli sprevádzané viacerými
výpadkami, ktoré boli spôsobené dvoma
príčinami. Prvá spočíva v komplikáciách
spôsobených
prepájaním
starých
a nových vetiev verejného osvetlenia,
druhá problémami na niektorých
nových častiach, ktoré nepracujú
tak, ako by mali a obec ich reklamuje
u zhotoviteľov diela tak, aby zistené
závady boli v rámci záruky, ktorá je 60
mesiacov, odstránené tak, aby verejné
osvetlenie fungovalo tak ako má.
Z nových vetiev bola dobudovaná časť
osvetlenia na ulici Školskej a v novembri
aj osvetlenie časti areálu základnej školy
popri novovybudovanom parkovisku,

Vianočné osvetlenie - pokračovanie zo str. 1

čím obec reagovala najmä na podnety
obyvateľov
nájomných
bytových
domov a bytových domov v lokalitách
za školou, nakoľko prístup k týmto
objektom bol neosvetlený. Postupne
má obec v pláne modernizovať verejné
osvetlenie aj v ďalších častiach obce,
pričom jeho súčasťou bude najmä
pridávanie prvkov zabezpečujúcich
postupné znižovanie nákladov na
zabezpečenie prevádzky verejného
osvetlenia. V najbližšom období by nové
osvetlenie mala dostať obnovená ulica
Podhájska. Osvetlenie by okrem toho,
že bude úspornejšie malo byť v prvom
rade rovnomernejšie a pre nočného
chodca komfortnejšie.
(MT)

Obecné noviny
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Zateplenie a nová fasáda telocvične
V druhej polovici roka sa podarilo
z prostriedkov rozpočtu ZŠ s MŠ ukončiť
aj zateplenie plášťa pôvodnej budovy
telocvične s kompletnou povrchovou
úpravou. Uvedená realizácia bola
logickým
pokračovaním
obnovy
objektov v kultúrno športovom areáli
základnej školy, pričom nadviazala
na čiastkové rekonštrukcie budovy
telocvične z predchádzajúcich rokov,
keď sa podarilo na nej vymeniť okná,
zatepliť časť plášťa, opravu strechy
a obnovu interiéru. Po dokončení vyzerá
budova ako nová a spolu s prístavbou
telocvične, teda druhej menšej haly,
ktorá bola realizovaná z eurofondov má
tak škola ako aj obec k dispozícii dva
moderné športové priestory. O tom,

že sú naozaj naplno využívané svedčí
skutočnosť, že vo večerných hodinách
sú svetlá v oboch halách zažaté
a v telocvičniach sa striedajú podľa
dohodnutého rozpisu takmer denne
hlavne členovia miestnych organizácií
a klubov, ale nie len oni. A to je práve to,
čo je v dnešnej dobe treba. Odpočinúť
si od zhonu, počítačov, televízorov
a tráviť voľný čas inými aktivitami, medzi
ktorými tie športové iste zohrávajú
jednu z najdôležitejších a my sme radi,
že v našej obci sa podmienky na takéto
aktivity zlepšujú. Športu zdar!
(MT)

Úprava okolia kostola
Po dokončení centrálnej zóny obce
sa s oneskorením ale predsa začalo
aj s úpravou okolia farského kostola.
Firma JOMA Voderady odstránila

postupne staré asfalty a betóny
na pôvodných chodníkoch a boli
vydláždené nové plochy na ktoré sa
použila zámková dlažba,ktorá bola
pôvodne pred kostolom. Odvod
strešnej vody bol zabezpečený novými
odvodňovacími žlabmi, priestor pri
„grófskej izbe“ bol rozšírený o plochu
pre parkovanie bicyklov, pre ktoré
boli zakúpené nové stojany. Nová
dlažba bola položená aj na dvoch
vstupoch do kostola. Po zrušení
vzdušného elektrického vedenia
bola lurdská jaskyňa znovu pripojená
na elektrinu novou prípojkou
z rozvodnej skrine pri kostole. Tieto
práce boli realizované zo zbierky
veriacich,ktorá vyniesla približne
1300,- Eur, sponzorsky prispeli ešte

JOMA, pán Čierňava a pani Strehovská
(kúpeľňové štúdio TAMI) dodaním
stavebného materiálu. Farská rada by
chcela v prácach pokračovať na jar dokončením osvetlenia okolia kostola
a sadovými úpravami.
(VH)
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Outlet pri Voderadoch odštartoval!
pokračovanie zo str. 3

adidas, Nike, Puma, Alpine Pro, Benetton,
Trussardi, GANT, Envy, Levi´s, Tom Tailor,
Luxury Mall pribudli ďalšie - napríklad
Mustang a multibrandový predajca
Mondo Italia Gallery, ktorý je talianskym
zástupcom viacerých zvučných značiek
ako napríklad Cerruti, Pal Zileri, Laura
Biagiotti a ďalších.
V outletovom centre vo Voderadoch
bude po dokončení projektu okolo
130 obchodov a návštevníkom bude
k dispozícii takmer 2 500 parkovacích

miest. Jeho veľkou prednosťou bude
možnosť nakupovať 12 hodín denne
7 dní v týždni. Spádová oblasť centra
zahŕňa Slovensko, Českú republiku,
Rakúsko a Maďarsko. Po otvorení bude
ONE Fashion Outlet prístupný 4,8

miliónu ľudí v okruhu 90-tich minút
jazdy. ONE Fashion Outlet je pripravený
uspokojiť všetky potreby návštevníkov
tak, aby odchádzali z outletového centra
spokojní.
Obec Voderady vďaka projektu
získa na atraktívnosti a rovnako tak
finančne. Projekt outletového centra
je nadregionálneho významu a v plnej
miere v súlade so zámerom obce na
funkčné využitie územia vyčleneného
v územnom pláne na obchod a služby.
(Obec)

Centrálna zóna po dokončení

pokračovanie zo str. 1

priestor v okolí novo vybudovaného
jazierka stal záujmom fotografov, ktorí práve túto kompozíciu využívali nie
len na momentkové fotografie ale aj
na zachytenie významnejších udalostí
v živote ľudí, ako napríklad svadby. Za

ostatného polroka nás
teší najmä skutočnosť, že
počiatočné prejavy vandalizmu, ktoré sa objavovali v tomto priestranstve
ustali. Iste je to aj vďaka
dodatočne naištalovanému kamerovému systému, na základe ktorého
sa v spolupráci s políciou
podarilo niektoré osoby usvedčiť a budú niesť
následky svojho konania.
Veľmi povzbudivá je aj
skutočnosť, že k ochrane
poriadku a upozorneniu
páchateľov
prispeli aj
niektorí občania, ktorí boli svedkami
takejto skutočnosti, nezostali k nej ľahostajní a upozornili priamo na mieste na
nevhodnosť takéhoto správania sa a ničenia majetku. Aj vďaka takejto iniciatíve
máme šancu zachovať a udržať si obnovené priestory dlhodobo pekné a funkč-

né. Táto skutočnosť môže byť zároveň
upozornením aj pre ďalších delikventov,
že podobné správanie nebudeme tole-

vtisnutá nielen myšlienka originality
jeho pôvodným tvorcom Bernhardom
Pethrim, ale ktorý vzácnymi druhmi
stromov (z ktorých sa už žiaľ nezachovalo
takmer nič) obohatil sám gróf Zichy,
inšpirovaný
svojimi
zahraničnými
cestami. Takúto jedinečnosť by sme
v dnešnej dobe radi vtisli z pohľadu
zelene celej našej obci. Za posledné roky
boli v obci vysadené mnohé dreviny,
ktoré o niekoľko rokov a desaťročí
môžu byť nie len spríjemnením
životného prostredia obce ale možno
aj zaujímavým študijným prostredím –
tak pre žiakov našej školy na hodinách
biológie alebo možno výtvarnej
výchovy či tvorivých dielní, ale aj pre

iných odborníkov z oblasti arboristiky
alebo botaniky, ktorí neskôr objavia našu
obec ako zdroj inšpirácie.
(KB)

rovať a že nad poriadkom a bezpečnosťou budú bdieť oči viacerých občanov.
(MT)

Zeleň
Okrem toho, že v centrálnej zóne obce
v tomto roku pribudlo niekoľko pekných
stromov, niektorých aj v celku vzácnych
a netradičných ako napríklad ginkgo,
tulipánovník, orech čierny či červenolisté
druhy javora, nepoľavujeme vo svojom
úsilí o projekt „zelenej obce“. Hoci sa
nám nepodarilo vysadiť toľko nových
stromov ako sme pôvodne plánovali,
bolo vysadených aspoň niekoľko
nových stromov. Sĺpovité formy brestov
a okrasných čerešní boli vysadené na
ulici Štefánikovej (k materskej škole),
areál základnej školy bol zasa obohatený
o ďalšie zaujímavé druhy borovíc
a ambrovníky. Inšpiruje nás myšlienka
voderadského parku, ktorému bola

Obecné noviny
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Základná škola
50. výročie
13. október 2012 bol významným dňom
v živote našej školy. Pripomenuli sme
si 50. výročie výstavby novej budovy
Základnej školy vo Voderadoch.
Oslavami sme si chceli predovšetkým
zaspomínať na staré časy a tiež vzdať
úctu všetkým ľuďom, ktorí zanechali v
tejto škole kus svojho života a srdca. Naše
pozvanie prijalo viac ako 70 bývalých a

súčasných zamestnancov školy. Medzi
pozvanými hosťami nechýbali ani
významní žiaci našej školy a to: JUDr.
Renáta Zmajkovičová, podpredsedníčka
NR SR, JUDr. Marek Turanský, starosta
obce Voderady, JUDr. Ladislav Hanniker,
PhDr. Daniela Čambálová, MUDr. Viera
Smetanová a Ing. Oto Hornáček. Oslavy
sa niesli v duchu milých spomienok a
príjemného posedenia. V budove školy
bola pre hostí pripravená prehliadka
vynovených priestorov, prezentácia
práce školy a jej aktivít. Tí starší si mohli
živo zaspomínať na časy dávno minulé
v tzv. retro triede, ktorá pripomínala
obdobie vzniku našej budovy, rok 1962.
Jubileum bolo príležitosťou sa na chvíľu
zastaviť, venovať sa blízkym priateľom,
kolegom a spoločným spomienkam.
Pohľad na uplynulých 50 rokov
voderadskej školy je neopakovateľný
film o ľuďoch na rôznych postoch, ktorí
sa výchove a vzdelávaniu mladých ľudí
venovali celým svojim srdcom. Za ich
nadšenie, obetavosť a usilovnú prácu im
patrí obdiv a vrelé poďakovanie.
(AZ)

Základná umelecká škola
našich škôlkarov piatkové dopoludnie
v spoločnosti tónov akordeónu,
klarinetu,
klavíra,
flauty,
gitary
a veselého spevu...

Detský folklórny súbor
ZUŠ má veľké ciele

Deti, deťom opäť úspešne
Život sa do voderadskej Základnej
umeleckej školy v septembri opäť vrátil.
A to nie hocijako. Deti si ani nestačili
zvyknúť na prázdninové vystrájanie
a rovnými nohami vhupli priamo
do kolotoča školských povinností
a umeleckého vzdelávania. A učitelia
cez prázdniny nezaháľali. Vedenie
školy rozhodlo neustať v umeleckých
programoch výchovných koncertov
pre deti. A nebol dôvod nič odkladať.
Školské koncertovanie s názvom „Deti
deťom“ začalo v tomto školskom
roku už v októbri. V spolupráci s pani
zástupkyňou ZŠ s MŠ pre materskú
škôlku Adrianou Polakovičovou pripravil
učiteľský zbor so žiakmi ZUŠ pre

Vedenie Základnej umeleckej školy
vo Voderadoch už druhý školský
rok pracuje na vytvorení detského
folklórneho súboru. Detský súbor
bude predovšetkým plniť posolstvo
zachovávania pôvodných folklórnych
tradícií života v obci Voderady.
Samozrejmosťou bude účasť súboru
na kultúrnych programoch v rámci
obecných osláv, ale výhľadovo aj mimo
nich. Dôležitým výchovným aspektom
je skutočnosť, že v rámci folklórneho
súboru budú deti získavať kontakt
s našou minulosťou a tým budú lepšie
pripravené pre budúcnosť. Veď čo iné,
ak nie naše dnešné deti by mali tvoriť
budúcnosť obce Voderady? Nápad
vytvorenia detského folklórneho súboru
je pre obec väčšou výzvou, ako by sa
na prvý pohľad mohlo javiť. Doposiaľ
umelecké teleso s týmito cieľmi v obci
dlhodobo neuspelo a nezanechalo
za sebou výraznú stopu. Preto chýba
pojítko, na ktoré by sa dalo nadviazať.
Napriek neľahkému východiskovému

stavu detský folklórny súbor na
Základnej umeleckej škole začína
dostávať stále konkrétnejšie kontúry
a čo je najdôležitejšie, všetky prekážky
deti prijímajú ako výzvy. Vedenie ZUŠ
v spolupráci s obcou naplánovali už v
tomto školskom roku viac verejných
vystúpení. Prvé z nich bude pásmo
piesní a tancov v rámci Vianočného
koncertu ZUŠ vo Voderadoch, na ktoré
sú všetci srdečné pozvaní.

Obecné noviny
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ZUŠ vo Voderadoch má
úspešné detašované
pracovisko
V septembri 2011 sa na pôde Cíferskej
základnej školy otvorila pobočka
Základnej
umeleckej
školy
vo
Voderadoch. Až 32 žiakov tak dostalo
možnosť vzdelávať sa v hre na klavíri
a flaute. Nástup pôsobenia v Cíferi
bol naozaj obdivuhodný. V priebehu
prvého školského roka prebehlo v škole
šesť koncertov a navyše jeden výchovný
osvedčeného konceptu v Materskej
škole pod názvom Deti deťom. Príjemná
zmena sa od septembra 2012 udiala aj v
dohodnutí nových priestorov, ktoré boli
pre ZUŠ Voderady vytvorené v budove
základnej školy v Cíferi. Elokované
triedy ZUŠ Voderady vznikli z priestorov
bývalej knižnice. Vytvorili sa nám tak
dve triedy, v ktorých sa bude vyučovať
hra na klavíri a flaute. Cieľom ZUŠ vo
Voderadoch je kvalitne strávený čas detí
prostredníctvom rozvíjania umeleckých
daností. Verím, že pôsobenie našej
umeleckej školy v Cíferi bude prínosom
pre rozvoj kultúry v širokom okolí.

Budovanie ZUŠ vo
Voderadoch
Budovanie školy je dlhodobý proces,
ktorý by však nemal byť nikdy
úplne ukončený. Práce a neustáleho
vylepšovania je stále veľa. Nová škola to
má vždy o to ťažšie, že začína prakticky
od nuly a poháňa ju predovšetkým
vznešená myšlienka. Nemôže teda
fungovať na stereotypnom pozadí,
ktoré sa akosi tradične považuje za
to pravé pre vytvorenie vhodných
podmienok pre vzdelávanie detí. ZUŠ vo
Voderadoch spravila množstvo krokov
vpred a dokázala opak. S kolektívom
dvanástich pedagógov sa stihlo to, čo
niektorým školám trvá roky. A nie sú
to len prázdne chvály. Úspechy vidieť
na každom kroku. Pochopiteľne prišlo
aj niekoľko nezdarov alebo slepých
uličiek. Tieto zlé cesty ZUŠ opustila
skôr, ako keby sa mala po nich dlho
vracať späť do počiatočných bodov.
Deti majú možnosť (a treba podotknúť,
že ju so záujmom využívajú) pozorovať
umenie, stávať sa jeho súčasťou, tvoriť
krásne veci a zveľaďovať svoj talent.
K tomu škola vylepšila aj materiálno
- technické vybavenie školy. Prvým
a asi najvýraznejším úspechom je
dobudovanie Malej koncertnej sály,
ktorej súčasťou je dnes koncertné
krídlo značky Schol. Hudobný odbor
bol obohatený o akordeóny všetkých
veľkostí a tiež sme zakúpili detskú gitaru
pre našich najmenších žiakov. V oblasti
teórie hudby bola cez externý projekt

zakúpená literatúra a ďalšie toľko
potrebné klasické učebné pomôcky.
Vzhľadom na to, že naša ZUŠ neposkytuje
len hudobné vzdelanie, vedenie školy
začalo materiálne zveľaďovať aj ostatné
umelecké odbory. Okrem nákupu kulís
a kostýmov pre literárno-dramatický

odbor je pozoruhodná kúpa keramickej
pece pre výtvarný odbor. V dnešnej
dobe sa stávame jednou z mála
umeleckých škôl, ktorá disponuje novou
keramickou pecou. ZUŠ vo Voderadoch
sa jednoducho opäť raz posúva na
vyššiu úroveň.
(MM)

Obecné noviny

Materská škola
V tomto školskom roku máme
opäť naplánovaných nemálo akcií
v spolupráci s rôznymi inštitúciami.
Niektoré sú už zaužívané, ale vždy sa
snažíme zorganizovať aj niečo nové,
aby sa deti nefixovali len na prostredie
MŠ a nadobudli tak pocit bezpečia
aj v inom prostredí so svojou pani
učiteľkou, s ktorou mu nič nehrozí. Deti
nadobúdajú oveľa väčšiu a silnejšiu
dôveru voči učiteľke a spolužiakom, čo
je niekedy veľmi ťažké vybudovať ak
boli deti veľmi upäto na svoje mamičky.
Do niektorých akcií sa zapojí aj naše
novovzniknuté Občianske združenie pri
materskej škole ,, Voderadské žabky“.
V januári 2013 máme naplánované
otvorené hodiny pre rodičov , starých
rodičov ale aj iných členov rodín detí,
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pred MŠ takmer samí ,,chlapci“, ktorí
pôsobili ako by potrebovali sami ešte
dozor. Na futbalovom ihrisku sa deťom
venovali aktivitami, ktoré si vopred
premysleli a cítili sa s deťmi podľa ich
slov super. Možno je ich aj škoda sedieť
v utajení v kanceláriách.
Bolo to príjemné dopoludnie plné súťaží
pod vedením aj mužského pokolenia.

Výstava ovocia a zeleniny
Tradícia je síce tradícia ale naše deti
to určite tak nevnímajú. Na zapájanie

nám trošku zlepšila náladu z upršaného
počasie. V divadelnom predstavení
boli deti interaktívne zapájané do
predstavenia, spolu s hercom vytvorili
zaujímavých strašiakov za ktorých boli
dve deti prezlečené. Predstavenie bolo
veselé a prebiehalo v dobrej nálade,
s výbornou spoluprácou našich detí.
Celým kultúrnym zážitkom si deti
utvrdili všetko čo o tomto ročnom
období vedeli a vedieť mali. Myslím si, že
deti si to maximálne užívali a odchádzali
dobre naladené, usmiate a spokojne.

Snehulienka a sedem
trpaslíkov
Neviem, či žije niekto, kto by túto
rozprávku nepoznal a až teraz sme sa
v Trnavskom divadle dočkali predstavenia
s touto krásnou rozprávkou. A zážitok
– klobúk dolu. Je vidieť, že aj umelci
do tejto akcie sa nikto nemusí nechať
prehovárať. Vyjašiť svoju fantáziu
veľmi radi nechajú ako deti, tak aj
pani učiteľky. Výtvory niekedy ani
z ďaleka nepripomínajú, to čo tým dieťa
chcelo vyjadriť, ale detská fantázia
a predstavivosť je tá najkreatívnejšia
a najoriginálnejšia.

aby mohli nazrieť do bežného dňa
detí v materskej škole. Budeme radi
ak využijete túto možnosť a na vlastné
oči uvidíte aké vaše deti dokážu
byť adaptabilné, šikovné a snaživé
v materskej škole.

Deň v MŠ inak ako obyčajne
Čo je práca učiteľky v materskej škole si
prišli vyskúšať na vlastnej koži pracovníci
z kancelárií podniku Samsung. Do tohto
projektu danej spoločnosti sme boli
zapojený síce trošku s obavami, ale
dopadli to výborne!!! Veľmi sme boli
prekvapené keď s autobusu vystupovali

Jeseň – jesenné počasie

Poľovníci

schváleným Plánom chovu a lovu malej
zveri. Ani v tomto období nezabúdame
na starostlivosť o zver, ktorá spočíva
predovšetkým v ochrane zveri pred
nepriaznivými vplyvmi, najmä pred
nedostatkom prirodzenej potravy v čase
núdze (zabezpečenie objemového,
jadrového a dužinatého krmiva), pred
zvieratami škodlivých poľovníctvu
a chorobami zveri. Krmoviská v revíri
sú už zabezpečené krmivom, soľou
a minerálnymi lizmi. Na veľkú zimu a stav
núdze zveri máme krmivo nachystané
v sklade. Krmivo nám v najväčšej miere
poskytol poľnohospodársky podnik
AGRO Voderady, za čo by som chcel
vedeniu firmy za všetku spoluprácu aj
takouto formou poďakovať.
Poľovníctvu zdar!
(LZ)

Činnosť
Poľovníckeho
združenia
GIDRA Voderady v roku 2012 prebieha
podľa schváleného plánu práce.
V priebehu roka sme organizovali
brigády na výstavbu nových a obnovu
starých krmelcov a kŕmnych zariadení
pre srnčiu, zajačiu a bažantiu zver
a zveľadenie biotopov zveri v našom
revíri. Tak ako po minulé roky sme sa
zúčastnili festivalu RUKAS, kde sme tak
prispeli k obohateniu sortimentu jedál
kvalitným jelením a diviačím gulášom.
Mesiace november a december sú
hlavnou poľovníckou sezónou, kedy
sa organizujú spoločné poľovačky na
malú zver, ktoré prebiehajú v súlade so

Príchodom jesenného počasia nám
prišiel pán umelec p. Slezák zahrať
svoje farebno – jesenné divadielko,
v ktorom použil veľa zaujímavých
rekvizít. Zaspieval veselú pieseň, ktorá

a producenti na sebe veľmi pracujú. Bolo
prevedené takmer celé na vysokých
chodúľoch hlavných postáv. Bolo to pre
deti oveľa zaujímavejšie a boli z celého
predstavenia unesení.
Niektoré deti boli v divadle po prvý
krát, tak aj toto je jedna z aktivít, na
ktorú rodičia v tejto uponáhľanej dobe
nemajú čas a my sme zasa radi, že im
to môžeme poskytnúť, lebo umelecké
cítenie sa v deťoch pestuje od malička,
aby si vytvorili vzťah k umeniu a kultúre.
(AP)

Obecné noviny
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Záhradkári
Nie je veľa priestoru v bežnom živote
hovoriť o svojich koníčkoch, záľubách,
záujmoch, pretože súčasný život nás
vtiahol do kolobehu naháňania takých
hodnôt, ktoré si vyberajú svoju daň tým,
že nemáme čas na kamarátske stretnutia,
vypočutie jeden druhého a pochopenie
starostí toho druhého. Netešíme sa
z úspechov ani našich najbližších.
Výsledkom toho je, že prestávame
vidieť tie hodnoty, ktoré prinášajú krásu,
súlad, súdržnosť, rodinnosť, priateľstvo,
ľudskosť a úctu.
Práve k týmto kladným hodnotám
sa hlásia voderadskí záhradkári, ktorí
patria k tým organizáciám v obci, ktoré
založili svoje poslanie k úcte k prírode,
k jej kráse a propagácii, aby zachovávali
a zveľaďovali tradíciu agrárnej oblasti
Voderád i v tých malých záhradkárskych
podmienkach.
Raz za rok sa bilancuje aj v záhradkárskej
spoločnosti. Väčšinou sa hovorí
o úspechoch, ktoré záhradkárska
spoločnosť dosiahla. Dovoľte mi, aby
som nepredbiehal výročnú členskú
schôdzu, kde sa detailne oboznamujú
členovia s výsledkami práce výboru,
s rozpočtom a novým plánom na
nastávajúci rok, ale aby som priblížil
prácu Záhradkárskeho zväzu vo
Voderadoch aj počas celoročného
obdobia z pohľadu spoločenského
a obecného. Je nepísaným pravidlom,
že sa záhradkári spolupodieľajú
na obecných akciách, pri všetkých
dôležitých príležitostiach. Sú nápomocní
obecnému úradu na požiadanie, hlavne

v oblasti propagácie prírody. Každý rok
sa v našej obci koná výstava kvetov,
ovocia a zeleniny, ktorá má všeobecnú
obľubu
medzi
občanmi,
čoho
dôkazom je zapojenie sa aj nečlenov
Záhradkárskeho zväzu. Túto výstavu rok

aktivity sa chystajú na rok 2013. Postup
bude schválený na výročnej členskej
schôdzi. Využívam tento priestor,
aj na poďakovanie pánu starostovi
obce Voderady, ktorý vždy ochotne
pomohol záhradkárskej spoločnosti.

čo rok obohacujú žiaci Základnej školy
svojimi výtvarnými prácami a svojou
predstavivosťou
spestrujú
náplň
výstavy. Pedagogickí pracovníci žiakov
oboznámia aj s jednotlivými exponátmi
výstavy a tak rozširujú ich vedomostný
rozmer. V oblasti vzdelávania záhradkári
ponúkajú aj svoj klub, ktorý sa nachádza
v priestoroch Základnej školy. Tu je
možné sa oboznámiť formou časopisov
a príručiek o odbornej záhradkárskej
oblasti. Samozrejme, že do klubu sú
povolávaní aj odborníci, ktorí dokážu
odpovedať aj na Vaše odborné otázky.
Pre verejnosť budú stanovené kritériá
ako sa dá klub navštevovať a aké klubové

Poďakovanie si zaslúžia aj všetci členovia
záhradkárskeho výboru, ktorí vo
svojom voľnom čase prerobili priestory
v Základnej škole na záhradkársky
klub. Musím aj kriticky reagovať na
členov našej záhradkárskej organizácie
a
pripomenúť,
že
záhradkárske
spoločenstvo netvorí len výbor, ale
všetci evidovaní členovia, preto chcem
poprosiť, aby sa po výročnej členskej
schôdzi aktívnejšie zapájali do života
záhradkárov v našej obci. Dvere do
záhradkárskej spoločnosti sú otvorené
pre každého, aj pre mladých ľudí, ktorí
vidia krásu prírody a chcú sa obohatiť
vedomosťami aj v tejto oblasti.
(PA)

Stolnotenisový klub
Stolnotenisový klub Voderady bol
zaregistrovaný ako občianske združenie
vo februári tohto roku. V súčasnosti má 22
členov. Členovia stolnotenisového klubu

reprezentujú obec v troch súťažiach.
Družstvá žiačok a žiakov sa zapájajú do
Majstrovstiev okresu základných škôl.
V školskom roku 2011/2012 družstvo
žiakov skončilo v okrese na 8 mieste,
lepšie sa darilo žiačkam ktoré sa stali
víťazkami vidieka a vo finále sa streli s
víťazným družstvom žiačok základných

škôl mesta Trnava a aj napriek prehre
dosiahli pekný úspech a skončili na
druhom mieste v rámci okresu v zložení
Katka Kabilová, Dominika Faktorová
a Stellka Kozáková. V školskom roku
2012/2013 sa už odohralo prvé kolo a
opäť sa potvrdila lepšia kvalita u žiačok
ktoré postúpili do finále vidieka, žiaci v
konkurencii družstiev Špačiniec a Trstína
skončili v základnom kole na druhom
mieste. Ďalší členovia stolnotenisového
klubu úspešne zvládli prvý ročník
amatérskej interligy 2011/2012 a stali
sa jej víťazmi v konkurencii družstiev
Častá A, Častá B, Vištuk, Cífer. Uvedený
prvý ročník amaterskej stolnotenisovej
interligy odohrali Vít Orešanský, Vladimír
Schiffel, Jozef Hanzel, Luboš Zatko,
Luboš Sitár. V novom ročníku amatérskej
stolnotenisovej interligy sa zúčastňuje
družstvo Voderady B. Družstvo Voderád
A hraje 8.ligu Majstrovstiev okresu, kde

je po siedmom kole na peknom druhom
mieste. Okrem reprezentácie obce v
uvedených súťažiach sa členovia klubu
zapájajú aj do ostatných spoločenských
akcií obce ako bola spoluúčasť pri
organizovaní MDD a festivalu Rukami
a srdcom. Za zmienku stojí aj osadenie
vonkajších stolnotenisových stolov
v areáli školy, ktoré môžu využívať
občania Voderád. Stolnotenisový klub
pripravuje na prelome rokov2012/2013
aj tradičný stolnotenisový turnaj v dvoch
kategóriach pre deti do 15 rokov a turnaj
dospelých.
(VS)
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Hasiči
Leto
si
väčšinou
spájame
so
školskými prázdninami a dovolenkovým
obdobím. Pre hasičov je toto obdobie
typické zvýšeným výskytom požiarov.
Na začiatku júla sme aj my museli
zasahovať pri požiari hospodárskej
budovy na Parrákovom majeri. Škody
na majetku neboli veľké, včasným
zásahom sme uchránili väčšie hodnoty.
Požiarovosť v našej obci neskôr doplnil
ešte požiar vyvráteného stromu v háji
za bývalým mlynom, pri ktorom sme
spolupracovali s HaZZ Trnava. Pred
letným obdobím a aj počas celého
roka kladieme dôraz na prevenciu
pred vznikom požiarov rozhlasovými
reláciami. Zameriavame sa hlavne
na vypaľovanie suchých porastov,
spaľovanie odpadov a na vykurovacie
obdobie, ktoré práve prebieha. Netreba
podceňovať niektoré kontroly a VZN
vydané obcou, lebo oheň je dobrý
sluha, ale zlý pán! V posledných rokoch
organizuje naša obec umelecký festival
„Rukami a srdcom“. DHZ Voderady tohto
roku zabezpečoval, ako po iné ročníky,
stálu protipožiarnu hliadku počas
celej doby trvania festivalu a zároveň
vypomáhal pri organizácii dopravy
na Školskej ulici. Na festivale sme mali
aj vlastný stánok s občerstvením, kde
ste si mohli pochutnať na výborných
moravských koláčoch a iných jedlách
z našej ponuky. Ako určite viete,
v tomto roku sa začala rekonštrukcia
hasičskej zbrojnice. Po rýchlom začiatku
stavebných prác, sa tieto zastavili
a niekoľko mesiacov boli prerušené
z dôvodu administratívnej chyby pri
prekládke elektrického vedenia, ktoré

Prameň
Tak ako mnohých z nás aj pre mňa po
celý život vo chvíľach radostných aj
bolestných okrem viery a modlitby
sprevádza pieseň. Netajím sa, že od
nepamäti som vnímala vrúcny spev
Darinky Laščiakovej, jej zaujímavé
zafarbenie hlasu, oravskú intonáciu.
Dovolím si podotknúť, že podobného
cítenia a myslenia sú takmer všetci
členovia speváckeho zboru Prameň,
ktorí už takmer 10 rokov venovali
množstvo hodín pri nácvikoch piesní,
pri rôznych vystúpeniach v blízkom
i ďalekom okolí. Vždy sa usilovne
snažíme aj týmto spôsobom šíriť dobré
meno našej obce. V tomto roku sme
potešili svojimi piesňami mamičky
i babičky pri oslavách Dňa matiek, kde
sa v programe predstavili aj deti z MŠ
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viedlo ponad stavbou. V lete sa tento
problém konečne vyriešil a pokračovalo
sa na zastrešení budovy. Dnes je
hasičská zbrojnica pod novou strechou,
no s niektorými nedostatkami, ktoré
sa budú musieť odstrániť. S hasičskou
zbrojnicou sme spojili aj brigádu, ktorá

muži umiestnili na 4. mieste a ženy
obsadili 5. miesto. Žiacke družstvá
sa zúčastnili na Jesennom kole hry
„Plameň“, ktoré sa konalo v areáli
lesoparku pri Smolenickom zámku.
V silnej konkurencii obsadili chlapci
3. a 4. miesto, dievčence 5. a 7. miesto.

sa konala 20. októbra 2012. Účasť členov
bola početná, zamerali sme sa na
zazimovanie stavby, celkový poriadok
v budove a jej okolí. V predošlom čísle
tohto občasníka sme Vás informovali,
že naše súťažné družstvá mužov a žien
sa zúčastňujú na rôznych súťažiach,
najmä pohárových. Inak tomu nebolo
ani počas tohto leta a jesene, keď
v niektoré dni absolvovali aj viaceré
podujatia. V konečnom hodnotení
Západoslovenskej hasičskej ligy sa

Umiestnenia zo všetkých súťaží, na
ktorých boli naše družstvá si môžete
pozrieť na obecnom webe v sekcii –
Hasiči. Počas posledných mesiacov roka
2012 sa členovia DHZ Voderady zamerali
na starostlivosť o techniku, vykonali sme
technické prehliadky vozidiel, ako aj
prípravu na zimnú prevádzku techniky
a technických prostriedkov, ktoré musia
byť zásahuschopné v každom ročnom
období.
(VB)

a ZUŠ vo Voderadoch. Dňa 22.9.2012
sme už po štvrtýkrát zorganizovali
miestnu
prehliadku
speváckych
súborov seniorov. Naše pozvanie prijali
spevácka skupina Sexteto z Hodonína
a vokálno – inštrumentálna skupina
z Devínskej Novej Vsi. Atmosféra
tejto milej akcie zanechala u každého
zúčastneného pekné dojmy a zároveň
priniesla nové priateľstvá. V októbri pri
oslavách Úcta k starším, ktoré pripravila
kultúrna komisia pri OcÚ, sme účinkovali

v kultúrnom programe spolu s členmi
folklórnej skupiny z Pezinka. Súbor
Prameň veľmi úspešne reprezentoval
našu obec aj na IX. festivale speváckych
súborov seniorov v Kátlovciach, ktorý sa
konal dva dni 27. októbra a 10. Novembra.
Zúčastnilo sa ho 14 speváckych
súborov okresu Trnava. Momentálne
sa pripravujeme na vystúpenie našich
dôchodcov na Mikulášske posedenie
a s novým programom na tradičný
vianočný koncert.
(HC)
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JDS
Tak ako rýchlo uplynul prvý polrok 2012
a v ňom aktívna činnosť seniorov JDS
obce, tak rýchlo prebehol aj jeho druhý
polrok a zrazu sa ocitáme o čosi starší
takmer na prahu Vianoc. Nám starším ten
čas akosi rýchlejšie ubieha ako mladšej
generácii. Prečo to asi tak je. My staršia
generácia, čím viac brzdíme neúprosný

i v rámci okresu. I keď sa ich aktivity
z roka na rok opakujú, vždy majú inú
a bohatšiu podobu. A nebolo tomu
tak ani v tomto druhom polroku, keď
v okresnom meste seniori navštívili
kultúrne vystúpenie umeleckého súboru
Lúčnica. Pri oslavách medzinárodného
dňa detí seniorky vypomáhali pri

čas a chceme si ho činorodejšie užiť, tým
viac nám nezadržateľne uniká, týždne
sa nám zdajú ako dni, mesiace ako
týždne a dva polroky, ako dva mesiace.
I keď my seniori už nič nemusíme, ale
môžeme, nedá nám doma sedieť iba
pri televíznych seriáloch, poprípade
počítačoch, záhradkách, pri sporákoch,
alebo ručnej práci, ale ohliadame sa
a uvažujeme, kde a čím by sme boli ešte
užitoční pre seba, obec, spoločnosť.
Zrazu zisťujeme, že je naozaj veľa
toho, čo by sme mohli
vykonať.
Vieme aj to, že realizovať sa veru dá aj
v pokročilom veku. Voderadskí seniori
v tomto roku bilancovali a oslavovali
už desať rokov svojho pôsobenia
v základnej organizácii jednoty
dôchodcov, čo zreteľne dokumentuje
ich životaschopnosť, aktivitu, výpomoc,
snahu ešte niečo dokázať, byť sebe
i obci užitoční. Ich aktivity, ako vyplývajú
z publikácie brožúry k 10. výročiu
založenia ZO JDS, vydanej z príležitosti
osláv jubilea sú veľavravné. Človek by
ani neveril, že až toľko toho bolo a toľko
sa toho uskutočnilo. Ich bohatá činnosť
sa dotýkala a aj dotýka takmer všetkých
oblastí kultúrneho, spoločenského
i sociálneho života v organizácii, v obci

rozdávaní občerstvenia a obsluhovali
čokoládovú fontánu. V rámci obecného
festivalu Rukas sa seniori v jeho
hlavnom programe predstavili pásmom
piesní speváckeho súboru Prameň.
Svoju aktivitu na festivale potvrdili aj
prevádzkovaním predajného stánku

jubilujúcich členov JDS potravinovými
darčekmi pri dožití 70 a 75 rokov ich veku
a so želaním dobrého zdravia v ďalšej
aktivite JDS. V oblasti posilňovania
zdravia sa voderadskí seniori zúčastnili
Športového dňa seniorov, konaného
v
Smoleniciach,
organizovaného
okresnou organizáciou JDS. Tu si naši
dôchodci zmerali sily s dôchodcami
iných ZO JDS a to v rôznych športových
disciplínach. Hádzali do diaľky guľou,
granátom,
kriketovou
loptičkou,
váľkom, loptou na bránku, súťažili
v stolnom tenise, v streľbe a v ďalších
disciplínach. Boli aj športoví víťazi, ktorí
do základnej organizácie priniesli 5
medailí, čo je úspech. Na procedúrach a
kúpaní v termálnom bazéne Relaxačnorehabilitačného centra v Horných
Salibách si zdravie utužovalo 24 seniorov.
Relaxačno-oddychových
pobytov
kúpeľných domoch v Dudinciach,
Nimnice a vo Vysokých Tatrách sa
zúčastnilo 10 členov JDS. V zájazdovej
činnosti
24
seniorov
navštívilo
zahraničné mestečko Kitsse v Rakúsku,
kde si nakúpili vianočné cukrovinky
a sladké dobroty. Aktivita seniorov

s palacinkami a kávou. V rámci osláv
„Mesiaca úcty k starším“ sa členky ZO JDS
spolupodieľali na príprave a podávaní
občerstvenia prítomným dôchodcom.
Oslavy obohatili odmenením 10.

ZO JDS je sústredená aj na spoluúčasť
pri
organizovaní
predvianočných
činností, aby dôsledne naplnila svoje
predsavzatia pre kvalitnejší, pestrejší a
kultúrnejší život dôchodcov v obci. (MI)

Futbalisti
Mužstvá TJ Družstevník Voderady
reprezentovali obec v súťažiach ObFZ
Trnava. Mužstvo žiakov pod vedením
trénera Mareka Bachratého obsadilo
v priebežnej tabuľke 5.miesto.Chlapci
odohrali 11 zápasov s bilanciou 6-1-4.
Mužstvo dorastu pod vedením trénerov
Lukáša Marcaníka a Radoslava Ivančíka

obsadilo 7.miesto. Dorastenci odohrali
13 zápasov s bilanciou 7-1-5. Mužstvo
dospelých pod vedením trénera
Štefana Zelenského obsadilo 9.miesto
s bilanciou 6-3-6. Zápasy sa hrávali
v príjemnej atmosfére a pre divákov
sme pripravovali kvalitné občerstvenie
a vystúpenia mažoretiek.
(RI)
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Wing Tsun Kung Fu, reálna sebaobrana pre každého.

Začiatkom júla tohto roku trénujeme na
ZŠ vo Voderadoch toto asi najlogickejšie
bojové umenie. Wing Tsun pochádza
z Číny a je vyvinuté tak, aby aj fyzicky
slabším osobám (útočník je zväčša
silnejší) bolo umožnené efektívne sa
ubrániť. Je to reálna forma sebaobrany
zohľadňujúca všetky aspekty súčasnej

potreby sa ubrániť v našom svete ako
napríklad: prevenciu, komunikáciu,
reakcie a samozrejme boj vo všetkých
jeho fázach. Wing Tsun je komplexný
bojový systém zahŕňajúci nepretržitý
osobný rozvoj, posilňuje fyzickú zdatnosť
aj sebavedomie. Obranyschopnosť
a techniky pritom nie sú nijak náročné

a nekladú žiadne špeciálne nároky na
žiakov. Preto je tak otvorené a priateľské
pre všetky vekové kategórie, aj pre
nežnejšie pohlavie.
Lepšie je raz vidieť, ako sto krát počuť
(MV)

Spýtali sme sa našich žiakov, čo ich viedlo k cvičeniu Wing Tsun.

Kristína Š.
Prečo chodíš na WT?
Môžem sa naučiť niečo nové. Baví ma
to. Zlepšili sa mi reflexy a mám väčšie
sebavedomie, viac si verím.
Chodila si aj na iné bojové umenie?
Nie nechodila, toto je moje prvé čo sa
učím.
Páčia sa ti tréningy WT?
Áno, dávajú mi veľa energie. Rada sa
učím niečo nové.

Veronika V.
Ako si sa dozvedela o možnosti cvičiť
WT vo Voderadoch?
Na internete od kamaráta aj v posilňovni
na plagáte.
Vidíš reálne využitie WT na ulici?
Áno. Viem už reagovať na určité situácie.
Dokážem predvídať, ktorým smerom
bude útok vedený.
Ako sa cítiš na tréningu a aká je tam
atmosféra?
Atmosféra je super. Dá sa tam všeličo
naučiť a odreagovať sa. A zlepšiť si
kondíciu.

Patrik W.
Prečo chodíš na WT?
Pretože je to užitočná sebaobrana.
Praktická na ulicu, proti skupinám.
Chodil si aj na iné bojové umenie, ak
áno, aký je v tom rozdiel?
Taekwondoo. Rozdiel je v tom, že TKD
je športovo zameraný (súťaže...) a WT je
praktický a užitočný aj na ulicu.
Páčia sa ti tréningy WT?
Áno, Rozcvička je zaujímavá. Aj jednotlivé
aplikácie v praxi. Aj boj v Lat-Sao.

Obecné noviny

strana 13

Rukami a srdcom

Umelecký festival Rukami a srdcom
organizovaný obcou Voderady sa už po
piaty krát podarilo úspešne zrealizovať.
Vďaka podpore viacerých sponzorov
sme nemuseli drasticky meniť charakter
podujatia, a aj vďaka tomu náš festival
po prvý krát získal podporu Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky. Objavná
dramaturgia festivalu bola vždy silnou
stránkou a v tomto duchu sme aj tento
rok pripravili širokú škálu hudobných
žánrov. Výstavy mladých umelcov
a výstavu výtvarných prác žiakov ZUŠ
tohto roku obohatila aj výstava fotografií

z fotografickej súťaže, ktorú organizovalo
Občianske združenie Ars Boni. Miestne
organizácie počas festivalu ponúkali
na ochutnanie rôzne špeciality. Počas
oboch dní sa mohli návštevníci prizerať
na prácu umeleckých remeselníkov,
dokonca si aj vyskúšať prácu so železom,
výrobu šperkov a pedig pletenie. Takisto
deti si mohli vyskúšať svoje zručnosti
počas tvorivých dielní. Poďakovanie
patrí nielen organizátorovi podujatia
– Obecnému úradu, ktorý festival
každoročne finančne podporuje, ale
hlavne novým sponzorom. Tohto roku

bol festival Rukami a srdcom 2012
finančne podporený aj Ministerstvom
kultúry SR, Nadáciou Slovenskej
sporiteľne, Trnavským samosprávnym
krajom, firmou A.P.S. Invest s.r.o., OHL
Pozemné stavby a.s., INTROPLAST
a.s., 3J – 3D int s.r.o., Trenkwalder a.s.,
a inARCH s.r.o.. Ďakujem patrí tiež
všetkým miestnym organizáciám ako
i jednotlivcom, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na príprave
a organizácii festivalu.
(Obec)
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Úcta k starším
O zábavu sa postarala folklórna skupina
OBSTRLÉZE z Pezinka, ktorá zaspievala
ľudové piesne z okolia Pezinka. To, že
sa našim seniorom páčilo svedčila aj
skutočnosť, že spievali spolu s hosťami.
V ďalšej časti programu potešil
prítomných spevácky súbor Prameň.
Touto milou slávnosťou sa chceme
poďakovať našim babkám a dedkom za
ich prácu i za pomoc, ktorou pomáhajú
pri výchove detí a vnúčat.
(AM)

Aj tento rok sme si v našej obci
pripomenuli, že mesiac október je
mesiacom úcty k starším. Obecný úrad
v spolupráci s kultúrnou komisiou
pripravil v nedeľu 21. októbra v sále
kultúrneho domu milú slávnosť pre naše
seniorky a seniorov. Krásnou básňou
privítala všetkých prítomných pani
Marika Šišková. Po krátkom príhovore
pána starostu JUDr. M. Turanského
nasledoval
kultúrny
program,
počas ktorého mohli naši seniori na
chvíľu zabudnúť na všedné starosti
a oddýchnuť si od každodenných
povinností v kruhu priateľov a známych.

Noc duchov a strašidiel
Občianske
združenie
Ars
Boni
v spolupráci s Obecným úradom
tohto roku usporiadalo Noc duchov
a strašidiel. Podujatia sa zúčastnilo
12 detí a 2 dospeláci. Po príchode
detí do knižnice a vybalení vecí sme
sa oboznámili s programom večera.
Spoločne sme si prečítali zaujímavosti
o sviatku Halloween. Deti sa dozvedeli
ako a kde vznikol tento sviatok. Ďalej
nasledovalo riešenie vedomostných
kvízov. Po ich vyriešení sme vymýšľali
spoločný strašidelný príbeh. To deti
trochu unavilo, tak sme sa poobliekali
a vybrali sme sa na detské ihrisko. Tam
sme sa spoločne zahrali rôzne súťaže
a hry. Po návrate zvonku nás čakalo
v knižnici prekvapenie v podobe
strašidla – vreskota. Ten priniesol deťom

sladké prekvapenie - pavúčí koláčik. Tak
sme si urobili prestávku, navečerali sme
sa a pochutili sme si na koláčiku a tiež na
useknutých prstoch, ktoré deťom veľmi
chutili. Po načerpaní energie sme sa
zahrali slovnú hru. Deti museli opakovať
vetu ku ktorej postupne pridávali jedno
slovo. Kto sa pomýlil, vypadol z hry.
Medzitým nás navštívil pán starosta.
Po krátkom oddychu sme sa vybrali
na nočnú vychádzku, počas ktorej
sme spoločne hľadali ukrytý poklad.
Deti hľadali indície, ktoré boli skryté
na rôznych miestach. Pri jednej indícii
našli deti kľúč a museli ďalej hľadať
dvere, ktoré by sa ním dali otvoriť. Deti
mali viac typov, skúšali kľúčom otvoriť
zadné dvere od kaštiela, taktiež dvere
od starej školy aj starej pošty. Nakoniec
sa rozhodli, že vyskúšajú kľúčom otvoriť
hrobku Zichyovcov, ktorá sa nachádza
pod kostolom. No ani to sa nepodarilo.
Deti znova čítali indíciu, aby sa utvrdili
v tom, že kľúč patrí k dverám do hrobky.
Nakoniec sa rozhodli, že ešte raz prezrú
okolie kostola a to sa oplatilo, lebo našli
v obálke ďalší kľúč. Ten bol už pravý a deti
tak odomkli hrobku a vo vnútri našli
ďalšiu indíciu aj s pokladom. Natešené sa

vrátili do knižnice a spoločne si rozdelili
poklad. Trochu si odpočinuli a čakala
ich ďalšia náročná úloha. V sále KD bol
už pripravený čarodej, ktorý za pomoci
dvoch asistentov dával deťom hádanky.
Aby boli deti múdrejšie, museli sa najprv
napiť z čarovného nápoja. Po uhádnutí
hádanky dostali za odmenu vylúpnuté
oko. Po vyčerpaní a vyriešení všetkých
úloh sa deťom ešte nechcelo spať, tak
sme sa zahrali rôzne spoločenské hry,
podaktorí si čítali strašidelné príbehy.
S blížiacim sa svitaním sme nakoniec išli
všetci spať. Niektorým sa ráno vstávalo
ťažšie, ale aj tak sme to zvládli. Deti si
pobalili svoje veci a pobrali sa domov.
Dúfame, že sa im noc v knižnici páčila
a že si ju o rok zasa zopakujeme. (AM)
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Ars Boni - vyhodnotenie fotosúťaže

Ars Boni
č
č
obcianske
zdruzenie
Na umeleckom festivale Rukami
a srdcom 2012 ste mali možnosť prezrieť
si výstavu fotografií z amatérskej FOTO
súťaže, ktorá bola vyhlásená ešte

v decembrovom čísle Voderadčana
v roku 2011. Organizátorom fotosúťaže
bolo Občianske združenie Ars Boni
v spolupráci s Obecným úradom. Súťaže
sa zúčastnilo spolu 21 súťažiacich, spolu
103 fotografií. Vybrať víťaza medzi
súťažnými fotografiami bolo naozaj dosť
ťažké. Súťažné fotografie vyhodnotil
profesionálny fotograf p. Babka a vybral
tri víťazné fotografie, ktoré získali vecné

odmeny. Ďalšieho víťaza určili členovia
Občianskeho združenia Ars Boni.
Samozrejme aj počas festivalu mali
všetci návštevníci možnosť hlasovať
o najkrajšiu fotografiu. V sobotu po
príhovore starostu obce predseda
Občianskeho združenia Ars Boni Mgr.
art. Michal Matejčík odovzdal víťazom
vecné odmeny. Všetkým, ktorí sa zapojili
do súťaže ďakujeme.
(Ars Boni)
Pre tých, ktorí sa nezúčastnili festivalu
Rukami a srdcom prinášame výsledky
fotosúťaže :

1. miesto Peter Matúš, Voderady

Cena Ars Boni : Andrej Bachratý, Senec

2. miesto Matúš Mrva, Voderady

Cena divákov Matúš Mrva, Voderady

3. miesto Jozef Petrovič, Bíňovce

Obecná knižnica – nový nábytok
Milí návštevníci Obecnej
knižnice, dovoľujeme si Vám
oznámiť, že obec Voderady
bola úspešná v podaní
žiadosti o poskytnutie
dotácie z rozpočtu TTSK
na podporu mládežníckych aktivít
v roku 2012. Trnavský samosprávny
kraj podporil našu žiadosť sumou
300 Eur. Táto čiastka bola použitá na
nákup nového nábytku do knižnice. Boli
zakúpené nové stolíky, písací stôl a nové
skrinky.
Tento projekt je realizovaný s finančnou
podporou Trnavského samosprávneho
kraja.
(AM)
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Mikuláš v kostole
V tomto krásnom predvianočnom
období sa deti najviac tešia na deň,
keď medzi nich zavíta Mikuláš. Bolo
tak aj tohto roku. Do nášho kostola
sv. Ondreja zavítal sv. Mikuláš v piatok
po svätej omši. Ako inak sprevádzali
ho aj roztomilí anjeli s košíkom plným
sladkostí. Deti ich privítali krásnou
piesňou. Sv. Mikuláš sa poďakoval za
krásne privítanie a porozprával deťom
príbeh o sv. Mikulášovi, ktorý bol
známy svojou štedrosťou, dobrotou

a láskavosťou. V tento krásny deň Mikuláš
obdarúva všetky poslušné deti drobnými
darčekmi, najčastejšie sladkosťami
a ovocím. Deti Mikulášovi s radosťou
zaspievali piesne a zarecitovali básničky.
Za odmenu ich sv. Mikuláš obdaroval
drobnou sladkosťou. Nezabudol deťom
pripomenúť, že majú poslúchať svojich
rodičov, starých rodičov a učiteľov a to
nielen teraz pred Vianocami, ale po celý
rok. Deti sa spoločne so sv. Mikulášom
poďakovali za darčeky, ktoré im priniesol

a na záver sa spoločne pomodlili.

(HC)

Vdp. Štefan Kramár, SJ rodák z voderadskej farnosti
Vdp. Štefan Kramár, jezuitský kňaz –
člen Spoločnosti Ježišovej, pedagóg,
náboženský
publicista,
archivár,
veľký národovec sa narodil 22.4.1879

v Slovenskej Novej Vsi. Bol duchovným
správcom sestier rádu sv. Uršuli.
Pochádzal z početnej roľníckej rodiny.
Jeho životná a kňazská dráha bola
poznačená dobou v ktorej žil, teda
v období pred I. svetovou vojnou
a rozpadu Rakúsko-uhorska, v období

vzniku Československej republiky, II.
svetovej vojny a následnej likvidácii reholí
komunistickým režimom. Pôsobil v čase,
keď sa identita Slovákov kryštalizovala
vedľa Maďarov a vedľa Čechov. Jeho
veľká zásluha spočíva v tom, že Slovákom
poskytol duchovnú orientáciu v hľadaní
spoločenských i duchovných hodnôt.
V roku 1899 vstúpil do Spoločnosti
Ježišovej. Na Alžbetínskej univerzite
v Bratislave študoval rétoriku, humanitné
vedy a filozofiu. Teológiu študoval
v Innsbrucku. Za kňaza bol vysvätený
16.7.1911. V tom roku mal svoju prvú
primičnú svätú omšu v rodnej obci. Počas
I. svetovej vojny bol povolaný do armády
Rakúsko-Uhorska. Po jej skončení
vyučoval na Trnavskom arcibiskupskom
gymnáziu a popri tom vykonával misie
na Trnavsku, hlavne na Liptove a Orave.
Svoje schopnosti v apoštoláte ľudového
misionára dokázal náležite rozvinúť.
Počas svojho pôsobenia v Trnave bol
vedúcou osobnosťou mariánskych
kongregácií.
Okrem
rozsiahlej
práce v cirkevných archívoch doma
a v zahraničí redigoval 1.ročník časopisu
Mariánskej kongregácie a písal články do
časopisov Kultúra, Posla Božského Srdca
Ježišovho. V roku 1926-30 vykonával
funkciu inštruktora gymnazistov v Trnave
a Ružomberku. Od roku 1931 pôsobil ako
operárius a špirituál v Košiciach. Po vojne
bol superiorom kláštora v Spišskej Novej
Vsi.V roku 1949 pôsobil v duchovnej
správe pri noviciáte Uršulínok v Bratislave.

Posledné miesto jeho pôsobenia bol
kláštor Uršulínok v Batizovciach. Po
likvidácii reholí komunistickým režimom
bol v r. 1955 donútený opustiť Slovensko
a žiť v kláštore Uršulínok pri Bazilike
Navštívenia P. Márie v Hejniciach. V roku
1963 sa musel presťahovať do Vratislavíc
nad Nisou, kde zakrátko 31.5.1963 vo
veku 84 rokov zomrel. Pochovaný je
na cintoríne v blízkych Rochliciach.
Zásluhou vdp. opáta Ignáca Kramára
je na jeho počesť v rodnej obci pomník
symbolizujúci návrat medzi svojich
blízkych. O jeho živote je rozsiahle
množstvo informácií. Najmä v knihe
Dejiny Spoločnosti Ježišovej na
Slovensku, Pieseň vďaky veľkňazovi
Kristovi. V dokumente „Pietne spomienky
na P. Štefana Kramára“ sestričky rádu sv.
Uršuli uvádzajú: „Teší nás okolnosť, že
telesné pozostatky duchovného otca
odpočívajú na mieste kňazských hrobov,
blízko bohostánku, takmer v Srdci
Božského Spasiteľa. Veríme, že dobrá
nebeská matka sama vyhľadala miesto
jeho posledného odpočinku a odviedla
oddaného a verného sluhu Božieho
nielen na krásne miesto dočasného
odpočinku, ale najmä jeho dušu voviedla
priamo na Srdce svojho božského Syna.
Nech je milosrdný Boh vdp. Štefanovi
Kramárovi, SJ milostivý a nech mu je
štedrým odplatiteľom za nespočítateľné
dobrodenia, ktoré sestry rádu Uršulínok
dostávali jeho prostredníctvom a na
jeho orodovanie.“ (Ing. Jozef Kramár)

Jubilujúci kňaz Mons. Mgr. Ján Bučík
Pri svätej omši v našej farnosti si
spoločne s veriacimi pripomenul 20
rokov v kňazskej službe správca farnosti
Voderady Vdp. Mons. Mgr. Ján Bučík. Vo
farnosti Voderady pôsobí 3 roky a bezo
sporu pozdvihol duchovnú úroveň
medzi veriacimi. Jeho ľudský prístup

si veriaci vážia a je vo všeobecnej
obľube vo farnosti vrátane filiálok –
Pavlice, Slovenská Nová Ves. Duchovný
kresťanský rozmer šíri nezištne tak,
aby každý kresťan katolík našiel to svoje
uplatnenie cez Slovo Božie a hľadal
cestu k hodnotám Božím. Farská rada aj

touto cestou prosí o modlitby za nášho
duchovného pastiera všetkých farníkov,
aby ešte horlivejšie viedol duchovnú
obnovu v našom živote a
poslanie
v svojej službe plnil tak, ako sa zaviazal
Bohu po prijatí sviatosti kňazstva pred
20 rokmi.
(PA)
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Milé deti,
Táto stránka Voderadčana je venovaná práve Vám. Na spríjemnenie dlhých zimných večerov sme pre Vás pripravili zopár úloh
a pre najmenších omaľovánku.
Vymaľuj

Pomôž nájsť Janke cestu domov

Nájdi rozdiely

Na veselú nôtu
V škótskej rodine:
- Detičky, už ste si pozreli
darčeky?
- Áno, áno!
- Tak ich pekne zabaľte, aby sa
do budúcich Vianoc nezaprášili.
Janko sa na Vianoce pýta otca:
- Otecko, vieš, ktorý vlak má
najväčšie meškanie? No predsa
ten, ktorý si mi sľúbil minulé
Vianoce.
Santa Claus hovorí vo svojej
dielni škriatkovi:“Koľko máme
hračiek?“
-“Žiadne!“
-“A počítal si ich vôbec?“
-“Áno, dva krát.“
Škótsky Mikuláš navštívi rodinu
a prihovorí sa deťom:
-“Tak, detičky, čo si odo mňa
kúpite?“

Obecné noviny
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Žijú medzi nami - ako ich nepoznáme
V tomto čísle by sme Vám radi predstavili
pána, ktorý je úspešný motocyklový
pretekár. Volá sa Roman Kudlík a do
Voderád sa prisťahoval v roku 2003. Už
ako dieťa mal veľmi rád motorky. Nemal

ešte ani desať rokov a už skladal Pionier,
ktorý v trinástich rokoch začal používať
aktívne. V roku 1991 sa dostal k svojej
prvej japonskej motorke a celkom
tejto záľube prepadol. Táto záľuba sa
stala jeho prácou a zároveň koníčkom.
Opravou motocyklov sa zaoberá už
25 rokov a posledných desať rokov
hodne aj závodných špeciálov. Vždy
chcel jazdiť na okruhoch, ale neboli na
to podmienky. Bolo to ale stále jeho
túžbou. Tak sa v roku 2007 prvýkrát
zúčastnil podujatia Race for fun a začal

pretekať v triede do 600 ccm. Po tejto
trenčianskej súťaži nasledoval ERES
– Racing Cup, Moto cup a ešte ´ďalšie
medzinárodné a národné súťaže doma
aj v zahraničí. Tohto roku sa zúčastnil
prémiového
ročníka
Slovenského
pohára CPM v triede 600 ccm licenčný.
Na začiatku týchto pretekov si Roman
uvedomoval, že to bude ťažké, ale už
od prvého štartu ťahal na prvej pozícii
priebežného poradia. A túto pozíciu
si udržal až do úspešného konca.
Rozhodne však môžeme skonštatovať,
že celkové prvenstvo je v tých
správnych rukách. Momentálne je jeho
snahou rozšíriť svoj team do triedy
moto 3, ktorý sa bude zúčastňovať
Alpsko
Jadranského
šampionátu

a Slovenského pohára. Roman za týchto
niekoľko rokov na okruhoch vyrástol
na výborného pretekára a navyše
zostal skvelým človekom – kamarátom.
Pri pretekoch je už teda šiesty rok
a to sa bez pomoci iných dá zvládnuť
len ťažko. Poďakovanie patrí firmám
Motomiro z Bánoviec, TD-Moto Senec,
RZR a veľkému množstvu kamarátov.
A špeciálna vďaka patrí jeho rodine,
ktorá ho v pretekaní podporuje.
(AM)

Farnosť

Náš vianočný darček
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 nenazdámea 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 týmito 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 vyžarovať 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 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, ak ich nemáme radi.
Preukazujme im preto našu lásku aj
vo všedných každodennostiach. Tak
najlepšie vytvoríme doma hrejivú
rodinnú vianočnú atmosféru. Želám
Vám všetkým pokojné a požehnané
vianočné sviatky, prežité v láskyplnom
kruhu svojich najbližších.
Mons. Ján Bučík, farár
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Vývoz komunálneho odpadu
Podporte našu snahu a zapojte sa do separovaného zberu v našej obci. Plastové vrece dostanete každé 4 týždne v deň vývozu plných
vriec. Do vriec prosíme zbierať druhotné suroviny uvedené v tomto letáku. Je potrebné, aby ste vrecia vyložili v deň vývozu do 6,30 hod.
pred rodinný dom tak, aby neprekážali chodcom a zároveň boli dostupné osádke zberového vozidla.

Do plastových vriec zbierame:
x PAPIER
(noviny, časopisy, letáky, lepenka, katalógy, knihy bez dosiek)
x PLASTOVÉ FĽAŠE od nápojov
(PET fľaše od nápojov)
x PLASTOVÉ OBALY
(plast. fľaše od šampónov, čist. prostriedkov, plastové fólie, tašky a pod.)
x PLECHOVKY od nápojov, konzervy od potravín
x TETRA PAKOVÉ KRABICE od nápojov

UPOZORNENIE:
¾ FĽAŠE A POHÁRE zo skla – zbierajte do 1100 l
nádob určených na sklo.
¾ PET fľaše prosíme zošľapovať, ušetríte tým miesto
vo vreci. Vrchnáčiky od fliaš odkladajte do vriec
oddelene. V opačnom prípade nám zostatkový
vzduch v uzatvorených fľašiach bude brániť pri ich
zalisovaní do balíkov!
¾ Osádka zberového vozidla je oprávnená neodobrať
vrece, v ktorom sa budú nachádzať iné odpady, ako
je určené v tomto letáku!

Nevhodné suroviny:
x plastové vrecká od mlieka, plastové obaly zo syrov, príp. znečistené
mastnotou;
x plastové poháriky od jogurtov, polystyrén;
x plastové fľaše od motorových olejov, postrekov, chemikálií;
x kopírovací papier, papier potiahnutý plastom alebo hliníkovou fóliou;
brúsne a voskové papiere; šanóny, zakladače so sponou;
x keramika, zrkadlá, drôtom vystužené sklo;
x odevy a iný textil.

.A.S.A. Trnava, spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, tel.: 033/3240 600

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV pre rok 2013

v obci Voderady
Separovaný zber druhotných surovín
8.1.2013
5.2.2013
5.3.2013
2.4.2013
30.4.2013
28.5.2013
25.6.2013

23.7.2013
20.8.2013
17.9.2013
15.10.2013
12.11.2013
10.12.2013

Odvoz komunálneho odpadu
1.1.2013 sviatok*
15.1.2013

7.5.2013

10.9.2013

21.5.2013

24.9.2013

29.1.2013

4.6.2013

8.10.2013

12.2.2013

18.6.2013

22.10.2013

26.2.2013

2.7.2013

5.11.2013

12.3.2013

16.7.2013

19.11.2013

26.3.2013

30.7.2013

3.12.2013

9.4.2013

13.8.2013

17.12.2013

23.4.2013

27.8.2013

* prípadnú zmenu termínu včas ohlásime

www.asa-group.com

e-mail: asatrnava@asa.sk

Pozvánky
Umelecký festival Rukami a srdcom v roku 2013 bude 27. júla. Tešíme sa na Vás!
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Vianočný príhovor

Tak sú tu opäť. Vianoce! Sviatky
šťastia, lásky, pokoja, pohody. Čas,
ktorý má naplniť srdcia ľudí radosťou
a zvláštnym kúzlom vyčariť medzi
ľuďmi všetko to dobré, čo počas roka
akoby bolo niekde hlboko skryté
alebo len ťažko dostupné. Je skvelé
vedieť, že Vianoce opäť a opäť prídu
a pripomenú nám, že je čas zastaviť
sa na chvíľu, vnímať veci, ktoré bežne
akosi nevnímame, či už pre nedostatok
času alebo záujmu. Zvykli sme si akosi
povedať na mnohé dôležité veci – niet
jednoducho čas! A práve Vianoce nám
ho ponúkajú. Prítomnosť nezvyčajného
čara sálajúceho z Ježiškových jasličiek
ale aj z pravej zimnej atmosféry, vôňa
medovníkov, či vianočných oblátok,
koledníci a všetky tie úžasné veci – to
všetko spolu sú Vianoce. A ľudia. Akoby
trošku zmenení celou tou atmosférou.
Podávajúci si ruky a želajúci si všetko
najlepšie, príjemné prežitie vianočných
sviatkov a k tomu väčšinou aj úspešný
a šťastný nový rok. Dovoľte, aby som
sa aj pripojil k tým, ktorí Vám budú
želať krásne prežitie Vianoc a šťastný
a úspešný Nový rok 2013.
JUDr. Marek Turanský MBA, starosta

Príďme si na
prelome rokov
spoločne zaželať
všetko najlepšie
k tradičnému
ohňostroju s čajom
a vareným vínkom
pri KD Voderady.
Srdečne Vás
pozývame !
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Mikroregión 11 Plus
Rozbehnúť novú organizáciu dá vždy
dosť námahy. Nebude tomu inak ani
s nedávno založeným združením obcí
Voderady, Slovenská Nová Ves, Cífer,
Abrahám, Hoste, Pusté Úľany, Zeleneč,
Majcichov, Hrnčiarovce nad Parnou
a Veľký Grob, ktoré sme Vám predstavili
už v minulých číslach Voderadčana
a ktoré postupne etablujeme pod
názvom Mikroregión 11PLUS. Snahou

zahraničných partnerov je Regionální
rozvojová agentura Východní Moravy.
Valné zhromaždenie Mikroregiónu
11 PLUS rozhodlo na svojom
novembrovom zasadnutí o prijatí tohto
českého partnera za člena. Podľa slov
riaditeľa RRA Východní Moravy RNDr.
Otakara Prudila môže byť spolupráca
vzájomne veľmi prospešná, pričom už
teraz sa tešia na spoločné podujatia.

mikroregiónu bude v najbližšom
období okrem samotného nastavenia
štruktúry
fungovania
spracovať
podklady pre možnosť vystupovať
ako euroregionálne združenie. Za
týmto účelom sa budeme snažiť nájsť
zahraničných partnerov, ktorí budú
ochotní zapojiť sa do našich aktivít,
aby sme sa tak spoločne mohli pokúsiť
o potrebnú propagáciu združenia
a v neposlednom rade o získanie
nejakých finančných prostriedkov na
samotnú činnosť združenia. Prvý zo

Do výkonnej funkcie riaditeľky
Mikroregiónu 11 PLUS bola vymenovaná
PhDr. Vanesa Steinerová, ktorá pôsobí
dlhodobo aj v Regionálnej rozvojovej
agentúre Trnavského kraja a venuje sa
projektom a projektovému riadeniu.
Verím, že spolu s predsedníctvom
združenia, za významnej podpory
všetkých jeho členov sa nám podarí už
v nastávajúcom roku 2013 dosiahnuť
prvé čiastkové úspechy.
JUDr. Marek Turanský, MBA,
predseda

www.mikroregion11plus.sk
Vianočný koncert
Tesne pred najkrajšími sviatkami v roku
– Vianocami sa uskutoční tradičný
vianočný koncert. Dňa 22. decembra
2012 o 18,00. hodine sa vo farskom
kostole vo Voderadoch predstaví
symfonický orchester z Banskej Bystrice
krásnym vianočným pásmom. Ako každý
rok aj náš spevácky zbor Prameň obohatí
toto vystúpenie novým programom.
Po koncerte v kostole pozývame
všetkých prítomných do kultúrneho
domu na príjemné posedenie pri
kapustnici, varenom vínku a čaji. Tohto
roku bude posedenie obohatené
výstavou fotografií z fotosúťaže, ktorú
organizovalo Občianske združenie Ars
Boni v spolupráci s Obecným úradom.

Predstavíme Vám historické fotografie
obce Voderady a fotografie Voderád
v súčasnosti. Príďte si oddýchnuť
a pripraviť sa na nastávajúce vianočné
sviatky.
(AM)

