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Editoriál

Veľkonočné sviatky netradične

Milí čitatelia Voderadčana!
V jarnom vydaní Voderadčana Vám,
vážení čitatelia, chceme priblížiť
niekoľko zaujímavých námetov.
Pravidelné letné a zimné vydania
novín neumožňujú vždy celkom aktuálne priblížiť dianie v obci. A pretože niektoré témy považujeme za
potrebné odprezentovať aktuálnejšie, rozhodli sme sa vydať Voderadčana aj v tomto čase – veď nakoniec,
ako aj podtitulok obecných novín
hovorí, je to občasník. V roku 2013
sa naša obec pripravuje na oslavu
významnej udalosti. V septembri si
pripomenieme 770. výročie prvej
písomnej zmienky o Voderadoch.
Venujte prosím chvíľku pozornosti
tejto významnej udalosti, o ktorej
Vás iste ešte podrobnejšie budeme informovať aj v letnom vydaní.
Už v tomto čísle sa však obraciame
na Vás s výzvou o návrh osobností,
ktoré sú spojené akokoľvek s Voderadmi. Jednou z nosných častí
osláv 770. výročia by totiž malo
byť práve ocenenie a spomienka
na týchto ľudí. Očakávame, že Vaše
podnety a návrhy budú hlavným
zdrojom kandidátov na ocenenie
a snažíme sa tým vytvoriť priestor
pre diskusiu na túto tému a zároveň znížiť riziko, že by sme mohli
na niekoho zabudnúť. Ďalším námetom, ktorému je venovaná časť
novín, je priblíženie práce komisií
obecného zastupiteľstva bližšie
k tým z Vás, ktorí máte záujem sa
akýmkoľvek spôsobom podieľať na
živote a rozvoji našej obce. Okrem
informačnej úlohy o činnosti komisií je to práve ponuka a príležitosť
zapojiť sa do reálnej činnosti práce
ktorejkoľvek komisie. Aktívne využívanie času v komisiách môže byť
pre niektorých z Vás alternatívou
pre vyplnenie času, príležitosť ponúknuť a pokúsiť sa presadiť svoje
predstavy o smerovaní Voderád
v jednotlivých oblastiach, ako sú
životné prostredie, územný rozvoj,

Zima v tomto roku nás mimoriadne
prekvapila. Po rokoch, keď sme mali
pocit, že deti dnešnej generácie už
pomaly nebudú vedieť ako vyzerá
sneh v našich končinách, si ho tento
rok môžeme užívať neúrekom. Okrem
zimných radovánok sa intenzívna
zima, ktorá skoro začala a pokračuje

Pokračovanie na str. 2
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Atmosféra jari má tento rok
netradičnú príchuť. Aj nedávno
prežité
Veľkonočné
sviatky
pripomínali skôr Vianoce. Je u nás
dosť nezvyklé, a nepamätajú si
to ani tí najstarší z Vás, že by Biela
sobota bývala skutočne biela v atmosfére zasneženej krajiny
a pravej zimnej nálady. Aj pri písaní
týchto riadkov pozerám do obloka,
za ktorým intenzívne sneží a nič
nenaznačuje, že by práve tieto
dni mali byť tými, ktoré tradične
sprevádzajú jarné slnečné lúče, keď
sa zvykneme tešiť z rozkvitnutých
snežienok, tulipánov, či narcisov
a keď vôňa prichádzajúcej jari nás
nabíja novou pozitívnou energiou.
Všetci veríme, že tohtoročná zima
je skôr výnimka a že v budúcich

rokoch zima skončí tak, ako sa
to od nej očakáva. Titulku tohto
Voderadčana sme však naladili
tak, aby aj na jeho stránkach bola
zachytená výnimočnosť toho,
čo prežívame a aby niekedy
v budúcnosti bolo možné si na
túto atmosféru spomenúť. Možno
nám aj takáto skúsenosť pomôže
si viac uvedomiť, aká krása je skrytá
v obyčajnom striedaní ročných
období, aké vzácne dokážu byť
obyčajné slnečné lúče, či pohľad na
rozkvitnutý jarný kvet, aké vzácne
môže byť niečo iné, čo často
považujeme za úplne obyčajné
a možno častokrát aj bezvýznamné,
až do momentu, keď zistíme, že to
vôbec nemusí byť samozrejmé...
(MT)

Zima je krásna ... ale všetkého veľa škodí
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šport, kultúra, ale aj iných. Je to príležitosť spoznať nových ľudí a hľadať riešenia pre mnohé problémy
a námety, ktoré život v obci prináša.
Nová činnosť komisií prináša nové
pohľady a návrhy. Spomedzi nich
by sme radi aj v tomto čísle predstavili a ponúkli možnosti v oblasti
vzdelávania – formou doplnkového štúdia anglického jazyka, ďalej
v oblasti voľno časových aktivít
prostredníctvom existujúcich, ale
aj novovznikajúcich alebo plánovaných krúžkov, či aktivít, ktoré budú
orientovaná pre všetky vekové kategórie. V blízkej budúcnosti by
sme radi ponúkli niektoré z nových
aktivít ako sú tenisový krúžok, lukostrelecký krúžok, včelársky krúžok
alebo strelecký krúžok. Ich vznik
a frekvencia bude závisieť od záujmu. Preto venujte, prosím, pozornosť ponukám jednotlivých aktivít,
ktoré sa Vám budeme snažiť priblížiť cez prihlášky, obecné webové
stránky, Voderadčana alebo rôzne
ankety a dotazníky, a niekedy aj formou osobných prezentácií. Všetky
tieto aktivity sa snažíme ponúkať
ako alternatívu problému dnešnej
doby a spoločnosti, ktorá trpí konzumným spôsobom života, apatiou
na všetky podnety a nezáujmom
o dianie okolo nás. Snažíme sa nájsť
príčiny takéhoto stavu, a zároveň
ponúknuť priestor a príležitosť na
ich prekonávanie. Cesta by mohla
viesť práve zvýšením aktivít, spolupráce, vzájomného hľadania riešení
a spoločného plánovania budúcnosti našej obce. K tomu by mohlo
prispieť aj budovanie adekvátneho
zázemia. Zázemia pre prácu organizácií pôsobiacich na území obce,
predovšetkým postupným dobudovaním klubovní, ale hlavne posilnením aktivít a činností všetkých
organizácií. Rovnako chceme ponúknuť do diskusie možnosť vybudovania kultúrno-spoločenského
centra v našej obci, ktoré tu podľa
názoru viacerých z Vás veľmi chýba.
Budeme radi, ak sa v čo najväčšom
počte vyjadríte k predstaveným
zámerom a svojimi názormi nám
pomôžete sa správne rozhodnúť
a určiť priority rozvoja našej obce
v najbližšom období, ale aj z hľadiska strednodobého a dlhodobého.
JUDr. Marek Turanský MBA
starosta obce Voderady

strana 2

Práca komisií obecného zastupiteľstva „po novom“
Obyvatelia obce by mali mať možnosť spolupodielať sa v čo najširšom
rozsahu na procese rozhodovania v obci.
Nástrojom by mohli byť aktívne komisie. Preto obecné zastupiteľstvo
ponúka možnosť zapojiť sa do ich činností každému občanovi, prípadne
odborníkovi.
Občan

- navrhovateľ podnetu

Komisia
			

- spracovateľ podnetu, určenie priorít konsenzom,
rozpracovanie + návrh riešení v alternatívach

Obecné zastupiteľstvo - schvaľovateľ výsledného riešenia

Obecné zastupiteľstvo informuje o práci a možnosti spolupráce v nasledovných komisiách:
Športová komisia
Komisia pre životné prostredie
Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo
Kultúrna komisia
Komisia pre verejný poriadok
Stavebná komisia
Komisia pre štúdium a vzdelávanie
nezvykle dlho, až do jari, prejavila
aj na zvýšených nákladoch zimnej
údržby našej obce. Bol v podstate
vyčerpaný celoročne plánovaný
rozpočet a ako sa zdá, zima ešte
stále nepovedala posledné slovo. Na
zimnú údržbu na konci roka budú
musieť byť presunuté prostriedky
z iných kapitol. Niekoľkokrát museli
výjsť do ulíc odhŕňače snehu,
viackrát bola nasadená technika
s posypovým materiálom. Touto
cestou chcem poďakovať najmä
pracovníkom
obecného
úradu
pánovi Faktorovi a pánovi Plavuchovi,
ktorí veľakrát aj vo večerných
a nočných hodinách pracovali na
odstraňovaní snehu na verejných

Ilustračné foto /Ars Boni/
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priestranstvách, aby sme mohli
pre našich občanov zabezpečiť čo
najpochôdznejšie a najprejazdnejšie
chodníky a komunikácie. Rovnako
ďakujem všetkým vám, ktorí ste
zodpovedne odpratávali sneh na
chodníkoch priľahlých nehnuteľností
pri svojich rodinných domoch alebo
prevádzkach a prispievali tak k
možnosti ich riadneho a bezpečného
užívania. Osobitne by som chcel
vyjadriť poďakovanie spoločnosti
AGRO Voderady – Slovenská Nová
Ves. Svojou ochotou a ústretovosťou
nám pomáhali počas celej zimnej
sezóny s údržbou ciest nasadením
vlastnej techniky a pracovníkov, čím
v prvom rade pomohli k dosiahnutiu
riadnej zimnej údržby v našej obci
a rovnako ušetrili našej obci nemálo
finančných prostriedkov, pretože
všetku túto činnosť vykonávali pre
obec sponzorsky, bez nároku na
úhradu nákladov.
starosta obce
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Štatút komisie
1. Zloženie komisie
Predseda komisie - poslanec, predkladateľ podnetu do Obecného 		
zastupiteľstva
Tajomník komisie - pracovník obecného úradu , usmerňuje stretnutie ,
zodpovedný za zápisnicu z rokovania komisie a zverejnenie na webe
Členovia komisie - stáli členovia, menuje ich obecné zastupiteľstvo
ďalší prizvaní - nestáli členovia, pozýva ich komisia
Stálym členom komisie môže byť:
obyvateľ obce /osoba, ktorá má na území obce nehnuteľný majetok ale
bo v obci platí miestny poplatok / osoba, ktorá je v obci prihlásená na
prechodný pobyt / osoba zamestnaná na území obce/
Nestálym členom komisie môže byť:
osoba, o ktorej účasti rozhodne príslušná komisia
2. Zasadnutia komisie sú verejné - termín konania zverejnený na webe
3. Ktorýkoľvek účastník zasadnutia komisie / aj verejnosť / môže :
- navrhnúť tému na rokovanie / témy sú zverejnené v evidencii tém /
- témy predkladá prostredníctvom
a) podateľne Obecného úradu
b) priamo na zasadnutí komisie, ktorá zabezpečí aj ich evidenciu prostredníctvom podateľne
c) e-mailom na adresu konkrétnej komisie
d) osobne , v dňoch pondelok a štvrtok, v čase od 17,00 do 19,00 h.
- diskutovať k jednotlivým témam / podľa schválených pravidiel komisie /
- namietať obsah zápisnice z rokovania a poskytnúť vlastný pohľad na
výsledky a priebeh rokovania
4. Komisia prijíma rozhodnutia na základe konsenzu. Konsenzus sa
dosiahne jednoduchšie, ak sa oň usilujú všetci, je pri tom dôležité byť
konštruktívny a zamerať sa na riešenie. V prípade, že nepríde k rozhodnutiu
konsenzom, komisia predloží alternatívy riešení na rokovanie Obecného
zastupiteľstva
5.Zápisnica z rokovania komisie bude zverejnená na webe

Voderady
kultúrnejšie
... a spolu
Obec Voderady sa za uplynulé obdobie zmenila. Postupne sa snažíme
skvalitňovať služby pre obyvateľov
aj návštevníkov. Otázkou vždy je,
čo môžeme urobiť viac? Ako ešte
výraznejšie propagovať a rozvíjať
našu obec? Napriek bohatému rozvoju kultúrneho života to však nie je
ešte to „pravé“. Iste je čo zlepšovať.
Myslíme si, že vo Voderadoch chýba
priestor pre malé kultúrne, ale hlavne spoločenské vyžitie, ktorý by bol
k dispozícii denne. Chýba napríklad
priestor pre múzeum alebo aspoň

Starý projekt opäť ožíva?

pamätnú izbu, v ktorej by sme prejavili svoju úctu k histórii našej obce
a našich predkov. Takisto by bolo potrebné vytvoriť priestor, kde by bolo
možné pokojné posedenie, pri čaji,
kávičke a dobrom zákusku. Priestor
určený pre stretávanie sa rôznych
skupín ľudí – mladých, starších, ktorý
by patril relaxu, príjemnej a pokojnej atmosfére, čítaniu dobrej knihy,
novín, časopisov. Miesto, kde by deti
zmysluplne mohli stráviť voľný čas
v tvorivých dielňach, kde by sa počas prázdnin stretávali so svojimi
kamarátmi v poldenných táboroch,
kde by sa stretali mladé mamičky
so svojimi ratolesťami a navzájom si
vymieňali svoje skúsenosti. Miesto,
kde by si páni zahrali mariáš, poker
alebo šach...napríklad. Dámy, ktoré
by sa zastavili v každodennom kolotoči povinností a prišli by na besedu
... Možno o zdravej výžive, o starostlivosti o pleť, o „babských záležitostiach“. Miesto, kde by spoločenský
život pulzoval a všetci by sme tam
radi prišli...len tak.
Vybudujeme kultúrno-spoločenské
centrum, v ktorom by mala trvalé
miesto obecná knižnica, múzeum,
priestor pre stretávanie sa ľudí?

Ilustračné foto /Ars Boni/
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Komisia športová
Úlohou športovej komisie je organizačne podporovať rozvoj rôznych druhov športovej činnosti v obci. Spolupodieľať sa
organizačne a technicky pri príprave športových podujatí , skvalitňovaní vybavenosti športovísk v našej obci a k tejto činnosti
prizývať čo najširšiu skupinu dobrovoľníkov.
Hlavným poslaním športovej komisie je však bezpochyby vzbudiť a podporiť záujem obyvateľov o šport rôznych vekových
skupín, či už z našej obce alebo okolia.
Zloženie komisie: predseda : Mgr. Marek Dubovský, tajomník – zapisovateľ : Ing. Kashif Butt, členovia: Roman Hrivňák, Štefan
Sekera, Zuzana Pospíšilová, Vladimír Schiffel, Daniel Molnár, Radoslav Ivančík
Zameranie komisie na oblasti :
- rozvoj športu v obci
- hľadanie nových aktívnych vedúcich športov
- organizovanie voľno-časových športových aktivít
- materiálové a technické vybavenie pre rozvoj športu v obci
- evidencia tém a podnetov od občanov / témy pripravené
k rokovaniu na zasadnutiach /
Ciele komisie:
Krátkodobé, priebežné :
poriadok v posilňovni, medializácia športových podujatí v obci
Strednodobé:
2x ročne zorganizovať v obci športový deň, nové futbalové
šatne, výmena sít na multifunkčnom ihrisku, nová antuka na
tenisových kurtoch, nový stôl na stolný tenis, ponorka do studne v ZŠ , vodu na polievanie dotiahnuť k tenisovým kurtom
/ súčinnosť s komisiou pre životné prostredie /
Dlhodobé:
cyklochodník , cyklotrasy, korčuliarske trasy, klzisko, centrum
voľného času / súčinnosť komisie pre mládež a vzdelávanie
s kultúrnou komisiou /, nový štadión

Lukostrelecký krúžok
Využitie voľného času prostredníctvom 3D lukostreľby.
Luk je najstaršia strelná zbraň v histórii ľudstva. Streľba z luku je
lovecké umenie staré tisíce rokov. V záujme ponúknutia nových
voľno časových aktivít pre deti pripravuje občianske združenie
ArsBoni, v spolupráci s obcou Voderady a Archery club Geronimo lukostrelecký krúžok. Moderné dejiny luku ako športu sa
začali písať začiatkom 20.storočia, kedy bola lukostreľba zaradená ako olympijský šport. Jej mladšou odnožou je 3D lukostreľba. Vznikla v osemdesiatych rokoch minulého storočia v USA.
Pôvodným zameraním súťaží 3D je simulácia lovu na figuríny
zvierat priamo v teréne, ako napríklad lúky, lesy, polia. Týmto sa
Pokračovanie na str. 15

Akékoľvek podnety na riešenie, prípadne ďalšie námety na športovú komisiu podávajte:
písomne, prostredníctvom podateľne obecného úradu, e-mailom: butt@voderady.sk, alebo osobne , v dňoch : pondelok
a štvrtok v čase od 17,00 – 19,00 hod. na obecnom úrade, kontaktná osoba: koordinátor pre komisie, Mária Šišková,
tel: 0905 844 478 / koordinátor zabezpečí evidenciu podnetu prostredníctvom podateľne /
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Komisia pre životné prostredie
Komisia pre životné prostredie sa zaoberá zveľaďovaním životného prostredia na území obce Voderady.
Členstvo v komisii je dobrovoľné. V prípade záujmu kontaktujte niektorého člena komisie a budete oboznámení s možnosťami
spolupráce.
Zloženie komisie: predseda: František Ožvald, tajomník-zapisovateľ: Ing. Štefan Kotrus, členovia: Pavol Faktor
Zameranie komisie na oblasti :
- výsadba zelene
- starostlivosť o zeleň
- starostlivosť o životné prostredie
Ciele komisie :
Krátkodobé:
riešenie podnetov od občanov, zapojenie širšieho počtu ľudí
do rozhodovania, kompostovanie, dohľad nad starostlivosťou
o životné prostredie

PRIPRAVUJEME PRE VÁS NOVÚ AKTIVITU,

VČELÁRSKY KRÚŽOK
ČÍTAJTE VIAC NA STRANE 15

Strednodobé:
zvyšovanie podielu zelene na území obce, účínnejšie separovanie komunálneho odpadu
Dlhodobé:
znižovanie energetickej náročnosti budov, získavanie dotácii
na činnosť spojenú so starostlivosťou o ŽP

Čo s biologickým odpadom ?
Každá domácnosť produkuje biologicky
rozložiteľný
komunálny
odpad
(bioodpad). Delí sa na kuchynský
a záhradný. Z celkového objemu
komunálneho odpadu predstavuje
až 40 – 45 %, čo nie je zanedbateľné
množstvo.
Celkové
nakladanie
s takýmto odpadom si vyžaduje oproti
iným komoditám (papier, sklo, plasty,
kovy), osobitnú pozornosť. Najstarší
a veľmi účinný spôsob zhodnotenia
bioodpadu je kompostovanie. Týmto
spôsobom môže každá domácnosť
zhodnocovať bioodpad a znížiť tak svoj
objem produkovaného komunálneho
odpadu. Separovaním kuchynského
a záhradného bioodpadu dokážeme
kompostovaním
získať
kvalitnú
humusovú zmes, ktorú môžeme
spätne použiť v záhradkách, čím
im vrátime do pôdy výživné látky.
Preto Komisia pre životné prostredie
v spolupráci s Obecným úradom a MO
SZZ pripravujú projekt na podporu

kompostovania v našej obci. Nákupom
kompostérov pre obyvateľov našej
obce chceme podporiť účinnosť
zhodnocovania zeleného odpadu v
domácnostiach. V prípade záujmu
by
obec
zakúpila
kompostéri,
pričom občan by uhradil 50% z ceny
kompostéra a 50% by hradila obec.
Na výber by boli kompostéri veľkosti
400 l, 600 l a 1000 l. Predpokladaná
maximálna cena jedného kompostéra
je 30-60 €, v závislosti od veľkosti. Tí,
ktorí ponuku kompostovania nevyužijú
a teda nebudú chcieť investovať
do kompostérov, môžu si podobný
zaobstarať aj sami, prípadne zhotoviť
svojpomocne za nižšie náklady. Obec
samozrejme, tak ako doteraz, umožňuje
okrem takejto možnosti záhradný
odpad vyviezť na zberný dvor. Bližšie
informácie o pripravovanom projekte
získate na tel. čísle : 0907 551284, Ing.
Štefan Kotrus alebo na web stránke
obce.

Akékoľvek podnety na riešenie, prípadne ďalšie námety na komisiu pre životné prostredie podávajte:
písomne, prostredníctvom podateľne obecného úradu, e-mailom: kotrus@voderady.sk, alebo osobne , v dňoch : pondelok
a štvrtok v čase od 17,00 – 19,00 hod. na obecnom úrade, kontaktná osoba: koordinátor pre komisie, Mária Šišková,
tel: 0905 844 478 / koordinátor zabezpečí evidenciu podnetu prostredníctvom podateľne /
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Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo
Jednou z úloh komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo obecného zastupiteľstva je zisťovanie potrieb znevýhodnených
sociálnych skupín. Zisťuje aké služby je potrebné vytvoriť, aké má obec ľudské, materiálne a finančné zdroje na poskytovanie
sociálnych služieb. Spracováva podnety od občanov a predkladá návrhy riešení obecnému zastupiteľstvu. Ďalej sa zaoberá
organizovaním besied, osvetovou a poradenskou činnosťou na podporu zdravia a zdravého života.
Členstvo a samotná práca v komisii je dobrovoľná, povýšená na umenie , ktoré vykonávajú ľudia z vlastnej iniciatívy, je odrazom
ich každodenného života a vychádza z nich samých.
Zloženie komisie: predseda : Pavol Javorek, tajomník – zapisovateľ : Mária Šišková, členovia: Mgr. Helena Císarová, Erika
Ivančíková, Oľga Turanská, Helena Čambálová
Zameranie komisie na oblasti :
- podpora sociálne slabších
- opatrovateľská služba
- osvetová činnosť, besedy
- poradenská činnosť v oblasti starostlivosti o imobilných 		
pacientov
- denný stacionár pre dôchodcov / aktívna práca so seniormi,
znevýhodnenými skupinami osôb /
- zdravotná starostlivosť
- evidencia tém a podnetov od občanov / témy pripravené 		
k rokovaniu na zasadnutiach komisie /
Ciele komisie:
Krátkodobé: identifikovať stav zdravotnej starostlivosti
a potreby sociálnej starostlivosti o sociálne znevýhodnených
občanov
Strednodobé: zorganizovanie besedy, prednášky / Deň zdravia
v obci /
Dlhodobé: vybudovanie nového zdravotného strediska
v súčinnosti so stavebnou komisiou

Akékoľvek podnety na riešenie, prípadne ďalšie námety na komisiu pre sociálne veci a zdravotníctvo podávajte:
písomne, prostredníctvom podateľne obecného úradu, e-mailom: siskova@voderady.sk, alebo osobne , v dňoch : pondelok
a štvrtok v čase od 17,00 – 19,00 hod. na obecnom úrade, kontaktná osoba: koordinátor pre komisie, Mária Šišková,
tel: 0905 844 478 / koordinátor zabezpečí evidenciu podnetu prostredníctvom podateľne /
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UMELECKÝ FESTIVAL RUKAMI A SRDCOM

Zmena pre tento rok
FESTIVAL IBA JEDEN DEŇ
27. júl 2013
Umelecký festival Rukami a srdcom
sa vďaka svojej päťročnej tradícii
stal neodmysliteľnou súčasťou leta
v našej obci. Významná udalosť, ktorá ľudí spája kultúrou a vznešenými
cieľmi. V rámci festivalu sa podarilo
dosiahnuť, že sa organizátori neobmedzili výlučne na prezentovanie
hudobných telies na hlavnom pódiu, ale udalosť dostala ďalší hodnotný rozmer. Sprievodné podujatia a ukážky obecných organizácii
vytvárajú z nášho festivalu udalosť
hodnú nasledovania. Na jej pozadí
sa skrýva svedomitá príprava dlhé
mesiace pred festivalom. Tím ľudí,
ktorí sa aj v tomto roku rozhodol po-

dieľať na zrealizovaní podujatia stále
hľadá nové cesty zlepšovania úrovne a predovšetkým jeho priblíženie
širšej verejnosti. Z tohto dôvodu sa
v spolupráci s občianskym združením Ars Boni vytvoril anketový dotazník, ktorý nám mal priblížiť predstavy verejnosti. Oslovili sa všetky
organizácie pôsobiace v obci, vďaka
čomu sa vrátilo viac ako 200 vyplnených anketových lístkov. Z nich sa
snažíme zistiť názor ľudí na organizovanie festivalu, čo bolo v minulosti dobré a naopak čo by bolo dobré
zlepšiť. Práca spojená s podujatím
zahŕňa aj prácu na hľadaní finančných zdrojov mimo rozpočtu obce.
Tak ako vlani aj v tomto roku bolo
podaných niekoľko projektov, ktoré
by myšlienke umeleckého festivalu
finančne mohli pomôcť. V čase toľko
krát skloňovanej krízy je cenné každé euro pre kultúru získané navyše.
Rok 2013 sa nesie v znamení osláv
770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Voderady. Aj to je dôvod,
prečo sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo schváliť tento ročník festivalu
na jeden deň. Kvalite však zmena
neuberie, naopak. Návštevníci festivalu sa už teraz môžu tešiť na pestrú paletu programu v sobotu 27.
júla. Predfestivalový piatkový večer

bude patriť posedeniu pre seniorov
pri dychovej hudbe. Čiastočne tak
nahrádzame 2.festivalový deň a vychádzame v ústrety dlhoročnému
prianiu seniorov zaradiť dychovku
do večerných hodín.
obec

Zamyslenie autora článku - Po
šiesty raz sa v obci Voderady organizuje Umelecký festival s názvom Rukami a srdcom. V ostatných rokoch
sa všetkým zainteresovaným podarilo
odviesť kus dobrej práce, za ktorú im
patrí uznanie a poďakovanie. Treba
spomenúť prístup obecných organizácií, ktoré vďaka svojej členskej základni a entuziazmu zabezpečujú množstvo činností, bez ktorých by samotný
festival nebol kultúrnym podujatím
roka, ale len akousi bezduchou zábavou v areáli školy. Najväčší potenciál
je však stále vo vás - občanoch našej
obce. Veci sú predsa len naše spoločné
a všetci ich máme možnosť ovplyvniť,
i keď sa to možno na prvý pohľad nezdá. Budeme radi ak sa každý s originálnym nápadom, alebo chuťou akokoľvek pomôcť prihlási. Festival Rukami a srdcom Voderady 2013 je pre nás
všetkých a taktiež patrí nám všetkým.“
Mgr. art. Michal Matejčík

Hľadáme amatérskych umelcov a ľudových remeselníkov !
Ste amatérsky umelec, vyrábate predmety z prírodných
materiálov – kov, drevo, kameň, koža, prútie, slama,
sklo..., maľujete obrazy, vytvárate plastiky ,reliéfy, drevorezby ,sochy či iné diela ?

prezentácie Vašej tvorby na
umeleckom festivale Rukami
a srdcom 2013 vo Voderadoch.

Ste osobnosť, v ktorej driemu
zozbierané skúsenosti a zručnosti našich predkov v podobe ľudovej tvorby, ľudových
remesiel a podobne ?

morvayova@voderady.sk

Myslíte si, že dizajn Vašej tvorby je výnimočný alebo netradičný ?
Ponúkame

Vám

možnosť

V prípade záujmu kontaktujte
prosím organizačný štáb
festivalu:
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Kultúrna komisia
Kultúrna komisia pripravuje každoročne plán kultúrnych podujatí , ktoré sa uskutočnia v danom roku. Radi by sme Vám ponúkli
možnosť zapojiť sa do ich prípravy. Taktiež radi uvítame Vaše námety a postrehy k jednotlivým podujatiam. Okrem organizovania
kultúrnych podujatí je cieľom komisie napomáhať k všestrannému rozvoju kultúrneho života v obci, zvýšenie kultúrneho
povedomia občanov našej obce a vytváranie pozitívneho vzťahu detí a mládeže k umeniu. Členstvo v komisii je dobrovoľné.
V prípade záujmu kontaktujte niektorého člena komisie a budete oboznámení s možnosťami spolupráce.
Zloženie komisie: predseda: Mgr. Helena Císarová, tajomník - zapisovateľ: Alena Morvayová, členovia: Mária Šišková, Mgr. art.
Michal Matejčík, Adriana Polakovičová, Mgr. Marcela Lančaričová
Zameranie komisie na oblasti :
- kalendárium akcií
- umelecký festival Rukami a srdcom
- 770.výročie prvej písomnej zmienky o obci
- kronika
- múzeum, knižnica
- tvorivé dielne
- kultúrno-spoločenské centrum / súčinnosť so stavebnou 		
komisiou /
- amfiteáter / súčinnosť so stavebnou komisiou /
- cestovná kultúra
- cezhraničná spolupráca + mikroregión

Ciele komisie :
Krátkodobé: sú konkrétne akcie na kalendárny rok – Plán kultúrnych podujatí
Strednodobé: sú pre nás úlohy, ktorých realizácia je náročnejšia na prípravu, ale majú výraznejší vplyv na zvýšenie kultúrneho povedomia občanov obce. Je to hlavne organizovanie
Umeleckého festivalu Rukami a srdcom a oslavy 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Taktiež ide o spoluprácu
pri tvorbe Kroniky obce a knihy o obci Voderady. Pri organizovaní všetkých aktivít komisie by sme radi uvítali zapojenie
predovšetkým našich spoluobčanov na báze dobrovoľníctva.
Dlhodobé: za dlhodobý cieľ považujeme vytvorenie Múzea
a knižnice. Vybudovaním Múzea si tak pripomenieme a
uctíme pamiatku našich predkov. Pri jeho budovaní vytvoríme pracovný tím, ktorý bude spolupracovať s občanmi pri
zhromažďovaní exponátov a starých fotografií. Ide nám predovšetkým o uchovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva obce
Voderady. Cieľom vybudovania Knižnice je zaujať potenciálnych čitateľov knižnice všetkých vekových kategórií, zvýšiť tak
počet čitateľov a pozdvihnúť vzdelanostnú úroveň obyvateľov
našej obce
Rámcové: vybudovanie amfiteátra v obci Voderady – zvýšenie efektívnosti pri organizovaní kultúrno-spoločenských
podujatí .

Akékoľvek podnety na riešenie, prípadne ďalšie námety na kultúrnu komisiu podávajte:
písomne, prostredníctvom podateľne obecného úradu, e-mailom: morvayova@voderady.sk, alebo osobne , v dňoch : pondelok
a štvrtok v čase od 17,00 – 19,00 hod. na obecnom úrade, kontaktná osoba: koordinátor pre komisie, Mária Šišková,
tel: 0905 844 478 / koordinátor zabezpečí evidenciu podnetu prostredníctvom podateľne /
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Kultúrna komisia je hlavný iniciátor potreby nového kultúrno-spoločenského centra.

Jednou z nosných aktivít je vybudovanie novej knižnice. Prečo ?

...posúďte sami

Fotografie, ktoré nám vyhotovil mladý talentovaný fotograf Matúš Mrva dňa 20. 3. 2013, zaznamenávajú nevyhovujúci
stav obecnej knižnice.
Občianske združenie Ars Boni sa rozhodlo podporiť myšlienku zriadenia kultúrno –spoločenského centra vo
Voderadoch . V spolupráci s kultúrnou komisiou a obecným úradom vytvorilo krátku anketu, ktorú ste dostali do
vašich poštových stránok. Fakt, že obyvateľom našej obce nie je ľahostajný rozvoj a skvalitňovanie kultúrneho života
potvrdili prvé vrátené vyplnené anketové lístky. Komu sa nedostali do rúk, prosím využite možnosť aj prostredníctvom
ankety vo Voderadčanovi vyjadriť svoj názor. Vyplnené ich prosím odovzdajte na obecnom úrade .

Anketa o potrebe kultúrno-spoločenského centra
Vyslovte svoj názor k uvedenej problematike a podeľte sa s nami o váš pohľad na vec zodpovedaním niekoľkých otázok.
1. Myslíte si, že potrebuje Obec Voderady malé kultúrno - spoločenské centrum, ktoré by patrilo múzeu,
knižnici a priestorom na využitie voľného času všetkých vekových kategórií ?

2. Viete, kde by sa spoločenské centrum v obci dalo vybudovať a ako by malo byť riešené? Skúste voľne
navrhnúť.

3. Viete si predstaviť, že by ste sa zapojili do budovania takéhoto centra?

Ak áno, ako ? Ak nie, prečo?

4. Vedeli by Ste navrhnúť aktivity, ktoré by v centre mohli prebiehať, prípade o ktoré by ste sami mali
záujem? Môžete navrhnúť aj aktivity, ktoré by ste chceli využívať pasívne, ale ja také, o ktoré by ste mali
aktívny záujem.

5. Uveďte akékoľvek Vaše názory a podnety:
Ďakujeme, že ste venovali čas tejto miniankete. Každým serióznym návrhom sa budeme zaoberať, diskutovať o ňom
a vyhodnotíme jeho reálnosť. Následne Vás budeme informovať.
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Komisia stavebná
Stavebná komisia sa zaoberá riešením stavebných činností na území obce Voderady. Na zasadnutiach stavebnej komisie a pri
prerokovávaní jednotlivých žiadostí a podnetov radi prediskutujeme aj vaše námety. Členstvo v komisii je dobrovoľné. V prípade
záujmu kontaktujte niektorého člena komisie a budete oboznámení s možnosťami spolupráce.
Zloženie komisie: predseda: Ing. Jozef Matúš, tajomník-zapisovateľ: Ing. Štefan Kotrus, členovia: Vladimír Haršány, st.
Zameranie komisie na oblasti :

Ciele komisie :

- ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích
prác
- vyjadrenia k projektovým dokumentáciám pre územné 		
rozhodnutie a stavebné povolenie
- návrhy stavebných riešení
- čierne stavby

Krátkodobé:
riešenie podnetov od občanov, odhaľovanie čiernych stavieb
zapojenie širšieho počtu ľudí do rozhodovania
Strednodobé:
rekonštrukcia a obnova obecných objektov boj s čiernymi
stavbami
Dlhodobé:
rekonštrukcia Zichyho námestia

Zichyho námestie
Investíciám a stavebným aktivitám sa zvykneme venovať v pravidelných vydaniach Voderadčana. Nechceme
narúšať zabehnutý systém, ale prednedávnom vznikla
prvá základná štúdia celkovej rekonštrukcie Zichyho námestia. O túto myšlienku by sme sa s Vami radi podelili aj cestou Voderadčana (bude zverejnená aj na webe
a úradnej tabuli), aby ste k nej mohli zaujať stanovisko
a vyjadriť svoje námety a pripomienky. Koncept komplexnej rekonštrukcie centra obce predpokladá vytvorenie prepojenej zóny – súčasnej centrálnej zóny obce,
ktorú sme nedávno dokončili ako projekt „Rekonštrukcia
centrálnej zóny A“ a Zichyho námestia nadväzujúceho
na Hlavnú ulicu a administratívno obchodnú časť obce
v okolí kultúrneho domu. Koncept predpokladá zmenu
štruktúry hlavnej križovatky pred kostolom a kaštieľom.

V celej oblasti by mala byť posilnená funkcia ukľudnenej
dopravy, prioritu by mali získať chodci pred automobilmi. Navrhovanými zásahmi by sa mal docieliť zámer zvýraznenia centra obce, zjednotenie pohľadov na verejné
priestranstvá v okolí námestia, zabezpečenie dostatočného množstva parkovacích plôch a zvýraznenie funkcie oddychových a relaxačných plôch priamo v centre
obce. Štúdia je zatiaľ naozaj iba základná a má slúžiť na
rozprúdenie diskusie o budúcom vývoji celkového konceptu centra našej obce. Tento projekt je dlhodobý, jeho
realizácia bude rozvrhnutá vzhľadom k objemu potrebných zdrojov a náročnosti prípravy na viac rokov. Využite
príležitosť a svoje námety alebo pripomienky vyjadrite
prostredníctvom stavebnej komisie alebo priamo cez
kontakty obecného úradu.

Akékoľvek podnety na riešenie, prípadne ďalšie námety pre stavebnú komisiu podávajte:
písomne, prostredníctvom podateľne obecného úradu, e-mailom: kotrus@voderady.sk, alebo osobne , v dňoch : pondelok
a štvrtok v čase od 17,00 – 19,00 hod. na obecnom úrade, kontaktná osoba: koordinátor pre komisie, Mária Šišková,
tel: 0905 844 478 / koordinátor zabezpečí evidenciu podnetu prostredníctvom podateľne /
Obecné noviny Voderadčan - občasník o dianí v obci l Vydavateľ: Obec Voderady l Adresa: Voderady 262, 919 42 Voderady l Vedúca vydania:
Alena Morvayová, spolupráca: A. Šiška l Kontakt: 033 / 59 100 40, www. voderady.sk, voderadcan@voderady.sk l DTP a tlač: AD TEAM, s.r.o. Trnava l
Náklad: 500 ks l Vydanie neprešlo jazykovou korektúrou.
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Komisia pre verejný poriadok
Úlohou komisie je aktívnym prístupom spolupôsobiť pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci, pri ochrane obyvateľov
a iných osôb pred ohrozením života a zdravia, pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ale aj iného majetku v obci.
Účelom má byť zabezpečenie príjemného , pohodlného , ale hlavne bezpečného života našich obyvateľov a života v obci vôbec.
Zloženie komisie: predseda : Ing. Vladimír Haršány, tajomník – zapisovateľ : Ing. Kashif Butt, členovia: Tibor Bilčík, Stanislav
Janšák, Jozef Lehota
Zameranie komisie na oblasti :
- Poriadok verejných priestranstiev
- Aktívny prístup k riešeniu kriminality a bezpečnosti v obci
- Boj proti vandalizmu
- Evidencia tém a podnetov od občanov / témy pripravené 		
k rokovaniu na zasadnutiach /

Ciele komisie:
Krátkodobé, priebežné:
riešenie sťažností občanov proti narúšaniu verejného poriadku,
sledovanie zákazu vyhlasovania v obci / pouliční predajcovia /
Strednodobé:
príprava podkladov pre vznik obecnej polície, teoretické
rozpracovanie možnosti využitia občianskych hliadok
Dlhodobé:
dobudovanie a optimalizácia kamerového systému

Akékoľvek podnety na riešenie, prípadne ďalšie námety pre komisiu pre verejný poriadok podávajte:
písomne, prostredníctvom podateľne obecného úradu, e-mailom: butt@voderady.sk, alebo osobne , v dňoch : pondelok a štvrtok
v čase od 17,00 – 19,00 hod. na obecnom úrade, kontaktná osoba: koordinátor pre komisie, Mária Šišková,
tel: 0905 844 478 / koordinátor zabezpečí evidenciu podnetu prostredníctvom podateľne /
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Komisia pre mládež a vzdelávanie
Komisia pre mládež a vzdelávanie sa snaží pripraviť plán činnosti pre nasledujúce obdobie. Radi by sme Vám ponúkli možnosť,
aby ste nám svojimi námetmi tento plán pomohli zostaviť tak, aby vyhovoval Vašim predstavám. Chceme Vám ponúknuť
možnosť aj osobne sa podieľať na rozvoji voľno časových aktivít, záujmových aktivít a vzdelávacích aktivít a to zapojením sa do
činnosti komisie. V prípade záujmu kontaktujte komisiu a budete oboznámení o podmienkach spolupráce. Radi by sme aktivity
rozvíjali na báze dobrovoľníctva a aktívneho zapájania sa predovšetkým našich občanov. Komisia je otvorená pre všetky vekové
kategórie. Členstvo v komisii je dobrovoľné a predpokladá aktívny záujem o činnosť komisie.
Zloženie komisie: predseda : MVDr. Stefan Rusenov, tajomník – zapisovateľ : Lucia Šimková, členovia: Adriana Polakovičová,
Janette Kristová, Mgr. Antónia Zlatohlávková, Mgr. Michal Matejčík
Zameranie komisie na oblasti :

Ciele komisie:

- rozvoj voľno časových, záujmových, vzdelávacích aktivít
- rozvoj jazykového vzdelávania
- tvorivé dielne, krúžky šikovných rúk
- rozvoj počítačových zručností
- centrum voľného času
- materské centrum
- letné stacionárne tábory, výlety, víkendové pobyty
- podpora športu
- brigády v obci
- evidencia tém a podnetov od občanov / témy pripravené 		
k rokovaniu na zasadnutiach /

Krátkodobé, priebežné:
vypĺňanie časových aktivít počas prázdnin a voľných dní
Strednodobé:
vytvorenie priestorov pre voľno časové a záujmové aktivity
občanov
Dlhodobé:
zriadenie centra jazykov, zriadenie centra voľného času pre
obec aj pre obce mikroregiónu

DO POZORNOSTI !!!
Z doteraz prediskutovaných tém vyplynulo, že najväčší záujem je o zriadenie centra voľného
času a centra jazykov. Na to, aby sme mohli ďalej rozvíjať tieto témy, potrebujeme overiť
reálnosť záujmu v širšom rozsahu. Budeme radi, ak nám v tom pomôžete vyplnením
dotazníka na vedľajšej strane.
Akékoľvek podnety na riešenie, prípadne ďalšie námety pre komisiu pre mládež a vzdelávanie podávajte:
písomne, prostredníctvom podateľne obecného úradu, e-mailom: simkova@voderady.sk, alebo osobne , v dňoch : pondelok
a štvrtok v čase od 17,00 – 19,00 hod. na obecnom úrade, kontaktná osoba: koordinátor pre komisie, Mária Šišková,
tel: 0905 844 478 / koordinátor zabezpečí evidenciu podnetu prostredníctvom podateľne /
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Komisia pre mládež a vzdelávanie - dotazník
1. UVÍTALI BY STE V OBCI VODERADY CENTRUM VOĽNÉHO ČASU?

Áno - Nie

Ak áno, o aké aktivity by ste uvítali v centre voľného času?
hry .................................................................................................................................................		

(doplňte)

športové .......................................................................................................................................		

(doplňte)

krúžky ............................................................................................................................................		

(doplňte)

2. UVÍTALI BY STE V OBCI VODERADY CENTRUM JAZYKOV?		

Áno - Nie

Ak áno, o aký cudzí jazyk by ste mali záujem:
Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Francúzsky jazyk, iné:.................................................		

(doplňte)

O akú úroveň vybraného jazyka by ste mali záujem?
Začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý (zakrúžkujte)
V akom čase by vám vyhovovala výučba jazyka?
Dopoludnia, popoludní, večer (zakrúžkujte)
Radi by ste sa vzdelávali v skupine alebo individuálne (zakrúžkujte)
Ako často by ste chceli navštevovať jazyk?
raz, dvakrát, trikrát, štyrikrát, päťkrát týždenne (zakrúžkujte)

3. UVÍTALI BY STE V OBCI MATERSKÉ CENTRUM?				

Ano - Nie

Ak áno, v akom čase by ste chceli centrum navštevovať?
...........................................................................................................................................................		

(doplňte)

Aké aktivity by ste v centre chceli uskutočňovať?
...........................................................................................................................................................		

(doplňte)

AKÉKOĽVEK PODNETY, KTORÉ BY KOMISIA MOHLA ZARADIŤ NA RIEŠENIE:
...........................................................................................................................................................		

(doplňte)

Každým podnetom sa komisia bude zaoberať a o priebehu a výsledkoch budete informovaní.

Obecné noviny

Pre najmenších
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Lukostrelecký krúžok - pokračovanie zo str. 4
odlišuje od terčovej tzv. FITA lukostreľby, ktorá sa výlučne vykonáva v halách,
alebo na otvorenom priestranstve, a to
na presne určené vzdialenosti. Pri 3D lu-

kostreľbe sú presne stanovené pravidlá.
Strieľa sa na terče zvierat, ktoré sú vyrobené zo špeciálnych materiálov v životnej veľkosti. Na terčoch sú vždy vyzna-

čené strelecké zóny, ktoré sú hodnotené
bodovou stupnicou 5, 8, 10, 11 – pričom
11 bodov je najvyšší možný počet pri
zásahu na jedno zviera. Strelci sa pohybujú po vyznačenej trati zostavenej
z jednotlivých stanovíšť 3D terčov v prirodzenom teréne a na každý terč majú
možnosť vystreliť iba jeden šíp. Vzdialenosť si musí strelec odhadnúť a nesmie
použiť žiadne zameriavacie prístroje
na vzdialenosti. Celý pretekársky okruh
býva zostavený z 20-30 terčov a tie sú
rozostavané v okruhu 3-5 km, prípadne
sa súťaží na menší počet terčov v dvoch
kolách. Strelci sú rozdelení podľa lukov
a vekových kategórií. Na konci preteku
sa sčítavajú body za jednotlivé zásahy
a víťazom je strelec s najvyšším počtom bodov. Tento šport si získava čoraz
väčšiu popularitu, pretože v sebe spája
aj turistiku a zábavu a čoraz viac sa mu
venujú celé rodiny a podnikajú spoločné
výlety do prírody na jednotlivé súťaže.
V rámci Slovenskej lukostreleckej asociácie je na Slovensku registrovaných
už veľa klubov. V Trnavskom kraji je to
Archery club Geronimo v Trnave, ktorý
združuje členov všetkých vekových kategórií mužov a žien. Pravidelne sa zúčast-

ňujú súťaží, ktoré organizuje Slovenská
lukostrelecká organizácia po celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Členovia ACG
Trnava sa úspešne prezentovali aj na
Majstrovstvách Slovenska, alebo Grand
Prix, kde získali aj medailové ocenenia.
Prepracujú sa postupne aj strelci nášho
krúžku medzi lukostreleckú špičku? Alebo si len tak zastrieľame raz do týždňa
pod dozorom skúsených lukostrelcov
a bude nám stačiť pocit z aktívne využitého voľného času a zábavy, ktorú pri
tom zažijeme? Prihlášku môžete poslať
na sekretariat@voderady.sk Krúžok by
začal v priebehu mesiaca máj a podľa
záujmu bude pokračovať celý rok (strieľa sa aj v zime). Krúžok je určený len pre
deti. Pozrieť a inšpirovať sa samozrejme
/obec/
môžu prísť aj dospeláci.

Včelársky krúžok so starostom ... - pokračovanie zo str. 5
Voderady boli vždy v oblasti včelárstva
produktívnou obcou. Tejto zaujímavej
činnosti sa v minulosti venovalo niekoľko včelárov a počet včelstiev na území
obce na rátal na stovky. Dnes už počítame úle v obci len na desiatky. Negatívny
trend v tejto oblasti by sme radi spomalili a naštartovali nový, smerujúci k zvýšenému záujmu o včelárstvo. Preto plájov, ktoré ponúkajú medonosné a peľodajné rastliny sa spolu budeme pokúšať
dorobiť niektoré zo včelích produktov
ako med, či vosk, peľ, propolis a ďalšie.
Len tí najodvážnejší môžu vyskúšať ako
„chutí žihadlo“, pretože aj to k včeláreniu neodmysliteľne patrí. Naučíme sa
prekonať strach z tejto malej „vecičky“,
nujeme v tomto roku otvoriť včelársky
krúžok. Jeho prostredníctvom možno
oslovíme nových potenciálnych záujemcov o včelárenie. Formou prednášok, ale
najmä praktických skúseností nazrieme
do tajov prírody, spoločenstva včiel
medonosných a tajomstiev ich života.
V spojení s objavovaním prírody, zdro-

ktorou sú včielky známe a objaviť liečivé účinky včelieho jedu na ľudský organizmus? Alebo budeme radšej lízať
sladučký med a tešiť sa na prvé upečené
medovníky, ktorými ponúkneme našich
kamarátov pri prezentácii našej činnosti vo včelárskom krúžku? Do krúžku
sa môže prihlásiť každý, kto si myslí, že
je to pre neho tá správna voľba a láka
ho určitá miera dobrodružstva, ktorým
včelárenie v každom prípade je. Ak ale
niekto trpí alergiou, nech radšej zvolí inú formu dobrodružstva! V prípade
záujmu pošlite prihlášku na voderady@
voderady.sk alebo sa príďte osobne spýtať na obecný úrad. Krúžok podľa záujmu otvoríme v priebehu mesiaca apríl/
máj. Krúžok je bezplatný. Po zozbieraní
prihlášok záujemcov pozveme na prvé
stretnutie. V prihláške podľa možnosti
uveďte telefonický kontakt a e-mailovú
adresu. Prihlásiť sa môžu deti aj dospelí.
Teším sa na Vás a spoločné zaujímavé zážitky - noví priatelia včelári a včelárky!
			
Marek Turanský,
vedúci včelárskeho krúžku
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ANGLIČTINA PRE VŠETKÝCH
Kurzy pre deti a juniorov

Kurzy prebiehajú hravou formou a prostredníctvom cielenej komunikácie v bežných denných situáciách, za pomoci hier, piesní a
riekaniek prebúdzajú u detí záujem o cudzí jazyk. Nenásilnou a prirodzenou formou tak deti získajú nielen vedomosti a jazykové
zručnosti, ale nadobudnú istotu v používaní cudzieho jazyka. Línia kurzov sleduje systematické rozvíjanie cudzojazyčných
zručností u detí vo veku od 6 do 17 rokov. /viac na str. 19/

Kurzy pre dospelých

Tieto kurzy sú zamerané na integrované rozvíjanie jazykových zručností. Už od prvých hodín sa študenti učia používať cudzí
jazyk v reálnej komunikácii v bežnom alebo profesionálnom živote. Kurzy ponúkajú systematické a postupné napredovanie už
od úplných začiatočníkov až po skúsených používateľov jazykov. Vedú ich špičkoví lektori, ktorí Vám budú pomáhať postupne
rozvíjať Váš jazykový potenciál. /viac na str. 19/

Individuálne kurzy

Aj vy ste prišli na to, že študovať angličtinu v malých skupinách vám vyhovuje viac? Chcete, aby hodiny plne odrážali vaše potreby
a očakávate od lektora podporu a jasné vedenie? Chcete sa naučiť rozprávať po anglicky čo najefektívnejšie? Tak potom naša
jarná ponuka Harmony kurzov v malých skupinách je presne to, čo hľadáte. Kurz vám vieme otvoriť už do 24 hodín a študovať
môžete sám alebo s jedným, dvoma či troma ďalšími študentmi. V závislosti od počtu ľudí v skupine si cenu kurzu delíte medzi
sebou. V našej ponuke nájdete tri balíčky. Svoj kurz si ušijete sami a to od výberu lektora, cez výber dňa a hodiny kurzu ako i cieľa
a obsahu hodín. V prípade záujmu o otvorenie individuálneho kurzu je potrebné vyplniť „Vstupnú analýzu jazykových potrieb“
a následne od nás získate „Ponuku kurzu“, ktorá po vašom odsúhlasení prejde na registráciu.

CENNÍK
Balíček 20
Balíček 40
Balíček 60

Cena pre 1
320 Euro
580 Euro
840 Euro

Cena pre 2
160 Euro
290 Euro
420 Euro

Cena pre 3
107 Euro
193 Euro
280 Euro

Cena pre 4
80 Euro
145 Euro
210 Euro

Harmony hodnota

Harmony kurzy ponúkajú viac ako je slovenský štandard v jazykovom vzdelávaní. Ponúkajú priateľské, profesionálne a podnetné
prostredie, v ktorom chcú ľudia rásť a rozvíjať sa. Harmony kurzy sú výnimočné vďaka

1. Akreditácii MŠ SR na vzdelávanie učiteľov anglického jazyka.

Harmony je akreditovaná na vzdelávanie učiteľov anglického jazyka, čo podčiarkuje odborný a tvorivý potenciál jej lektorov
a manažérov.

2. Medzinárodnej línii Harmony kurzov

Harmony študenti môžu ukončiť svoje štúdium formou medzinárodných Cambridgeských skúšok alebo skúškou TOEIC či TFI.

3. Harmoniáde – anglickej olympiáde

Hlavným cieľom súťaže je motivovať žiakov do učenia sa angličtiny, odprezentovať svoje dosiahnuté výsledky a poukázať na
to, že naše učenie sa angličtiny je plne orientované na rozvoj komunikácie v situačných kontextoch vychádzajúcich z reálneho
života. V roku 2013 sa Harmoniáda uskutoční v piatok 31.mája 2013.

4. „Har-money“ a spoločenským podujatiam

Jedinečnosťou Harmony detských kurzov je skutočnosť, že nadobudnuté ocenenia na hodinách sa „pretavia“ do podoby „Harmoney!, ktoré sa stávajú platidlom na našich spoločenských podujatiach pre deti, a to hneď dvakrát v roku, v decembri a júni.
Deti si tak môžu za svoje úsilie ocenené na hodinách „nakúpiť“ darčeky, ktoré sú pre nich pripravené na vianočnom a „materskodetskom“ bazáre. Najbližšie podujatie sa uskutoční v piatok 31.mája 2013.
Prieskum záujmu bude prebiehať v týždni od 8. apríla 2013 a vyvrcholí v piatok 12. apríla 2013 v čase od 15 18.00 h., na obecnom úrade v zasadacej miestnosti, kde budete môcť ochutnať Harmony priamo v akcii. Rozpisy kurzov
spolu s cenami nájdete na str. 19 a na webovej stránke obce (www.voderady). Lektori budú viesť ukážkové hodiny a budete
mať možnosť položiť im akékoľvek otázky spojené s výučbou angličtiny. Predbežnú prihlášku môžete vyplniť a osobne
doručiť na sekretariát obecného úradu, alebo poslať mailom na mail: simkova@voderady.sk.
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Prihláška do krúžku Anglického jazyka
Meno a priezvisko záujemcu: .................................................v prípade maloletého uchádzača
prosím uviesť meno a priezvisko zákonného zástupcu: .............................................................
Vek:

...........................................................

Bydlisko:

...........................................................

Kontakt:

............................................................

Uveďte prosím kurz / zo str. 19 / , o ktorý máte záujem ...........................................................
Navrhnite deň a čas, ktorý by vám najlepšie vyhovoval: ............................................................
...........................................................
podpis záujemcu, príp. zákonného zástupcu
Vyplnené prihlášky prosím odovzdajte na obecný úrad v čase stránkových hodín

Prihláška do Včelárskeho krúžku
Meno a priezvisko záujemcu: .................................................v prípade maloletého uchádzača
prosím uviesť meno a priezvisko zákonného zástupcu: .............................................................
Vek:

...........................................................

Bydlisko:

...........................................................

Kontakt:

............................................................

Navrhnite deň a čas, ktorý by vám najlepšie vyhovoval: ............................................................
...........................................................
podpis záujemcu, príp. zákonného zástupcu
Vyplnené prihlášky prosím odovzdajte na obecný úrad v čase stránkových hodín

Prihláška do Lukostreleckého krúžku
Meno a priezvisko záujemcu: .................................................v prípade maloletého uchádzača
prosím uviesť meno a priezvisko zákonného zástupcu: .............................................................
Vek:

...........................................................

Bydlisko:

...........................................................

Kontakt:

............................................................

Navrhnite deň a čas, ktorý by vám najlepšie vyhovoval: ............................................................
...........................................................
podpis záujemcu, príp. zákonného zástupcu
Vyplnené prihlášky prosím odovzdajte na obecný úrad v čase stránkových hodín

Obecné noviny
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PREHĽAD PONÚKANÝCH KURZOV /APRÍL - JÚN 2013
Skupinové kurzy pre žiakov ZŠ ( 6 – 8 žiakov v skupine)
Kurz č.1 - READY

(pre prvákov a druhákov)
Termín: od apríla do júna 2013
Rozvrh: podľa dohody
Rozsah: 20 hodín /10 týždňov/
Frekvencia: 2 x 1 hodina za týždeň
Cena: 		
70 Euro

Kurz č.4 – JUNIOR 1

(pre 7., 8., 9. ročník ZŠ)
Úroveň: začiatočník
Termín: od apríla do júna 2013
Rozvrh: podľa dohody
Rozsah: 20 hodín /10 týždňov/
Frekvencia: 2 x 1 hodina za týždeň
Cena: 		
80 Euro

Kurz č. 2 – STEADY

(pre tretiakov a štvrtákov)
Termín: od apríla do júna 2013
Rozvrh: podľa dohody
Rozsah: 20 hodín /10 týždňov/
Frekvencia: 2 x 1 hodina za týždeň
Cena: 		
70 Euro

Kurz č.3 – GO

( pre piatakov a šiestakov)
Termín: od apríla do júna 2013
Rozvrh: podľa dohody
Rozsah: 20 hodín /10 týždňov/
Frekvencia: 2 x 1 hodina za týždeň
Cena: 		
70 Euro

Kurz č.5 – JUNIOR 3

(pre 7., 8., 9. ročník ZŠ)
Úroveň: mierne pokročilý
Termín: od apríla do júna 2013
Rozvrh: podľa dohody
Rozsah: 20 hodín /10 týždňov/
Frekvencia: 2 x 1 hodina za týždeň
Cena: 		
80 Euro

Skupinové kurzy pre stredoškolákov ( 6 – 8 žiakov v skupine)
Kurz č.6 – JUNIOR 5

( pre stredoškolákov)
Úroveň: (mierne) pokročilý
Termín: od apríla do júna 2013
Rozvrh: podľa dohody
Rozsah: 20 hodín /10 týždňov/
Frekvencia: 2 x 1 hodina za týždeň
Cena: 		
80 Euro

Kurz č.7 – JUNIOR konverzácia
(pre stredoškolákov)
Úroveň: pokročilý
Termín: od apríla do júna 2013
Rozvrh: podľa dohody
Rozsah: 10 hodín /10 týždňov/
Frekvencia: 1 x 1 hodina za týždeň
Cena: 		
45 Euro

Skupinové kurzy pre dospelých( 6 – 8 ľudí v skupine)
Kurz č.8 – Práve začínam

Úroveň: úplný začiatočník
Termín: od apríla do júna 2013
Rozvrh: podľa dohody
Rozsah: 36 hodín /10 týždňov/
Frekvencia:
2 x 2 hodiny za
týždeň
Cena: 		
105 Euro

Kurz č.9 – Upevňujem

Úroveň: mierne pokročilý
Termín: od apríla do júna 2013
Rozvrh: podľa dohody
Rozsah: 36 hodín /10 týždňov/
Frekvencia:
2 x 2 hodiny za
týždeň
Cena: 		
105 Euro

Kurz č.10 – Konverzácia

Úroveň: pokročilý
Termín: od apríla do júna 2013
Rozvrh: podľa dohody
Rozsah: 20 hodín /10 týždňov/
Frekvencia:
1 x 2 hodiny za
týždeň
Cena: 		
90 Euro

Intenzívny týždeň na ZŠ (12 – 15 žiakov v skupine)
Kurz č.11 – Tvorivá angličtina

Cieľová skupina: prváci-druháci,
tretiaci-štvrtáci, piataci-šiestaci
Termín: od apríla do júna 2013
Rozvrh: podľa dohody
Rozsah: 20 hodín /10 týždňov/
Frekvencia: 5 x 4 hodiny za týždeň
Cena: 			
40 Euro

Kurz č.12 – Bláznivá angličtina

(pre 7., 8., 9. ročník ZŠ)
Termín: od apríla do júna 2013
Rozvrh: podľa dohody
Rozsah: 20 hodín /10 týždňov/
Frekvencia: 5 x 4 hodiny za týždeň
Cena: 			
40 Euro

Letná škola pre deti vo veku 5 – 12
rokov (10 – 12 žiakov v skupine)

Kurz č.13
Letná škola Harmony

Cieľová skupina: prváci-druháci,
tretiaci-štvrtáci, piataci-šiestaci
Termín: týždeň v júli alebo auguste
Rozvrh: podľa dohody
Rozsah: 25 hodín
Frekvencia: 5 x 5 hodiny za týždeň
Cena: 			
100 Euro

Obecné noviny
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OBECNÉ OSLAVY 21. - 22. 9. 2013

Vážení spoluobčania !
Obec Voderady, Obecné zastupiteľstvo v spolupráci s kultúrnou komisiou pripravujú oslavy 770. výročia prvej
písomnej zmienky o obci Voderady, ktoré sa budú konať 21. a 22. septembra 2013. Prípravám chceme venovať
náležitú pozornosť, aby oslavy v našej obci mali čo najdôstojnejší priebeh.Okrem pripravovaného športovokultúrneho programu, sa uskutoční oficiálna slávnostná časť, na ktorej by sme radi ocenili občanov, ktorí sa
významným spôsobom podieľali alebo naďalej podieľajú na rozvoji obce a šírení dobrého mena obce Voderady.
Vyzývame vás, aby ste sa aj vy zapojili a navrhli mimoriadneho človeka, rôznych vekových kategórií,
či už z vášho okolia, prípadne rodáka žijúceho mimo obce Voderady , o ktorom si myslíte, že by si
toto ocenenie zaslúžil. Pripomíname, že to môže byť osoba ocenená aj in memoriam. Môže to byť ktokoľvek,
kto sa svojim životom a prácou dokázal obetovať pre druhých, pre rozvoj obce, či už v kultúrno-spoločenskej ,
športovej, duchovnej , výchovno-vzdelávacej činnosti a podobne.
Uvedené mená občanov, oblasti v ktorých pôsobili, pôsobia, za čo by mali byť ocenení prosíme navrhnite alebo
zasielajte na uvedený kontakt :
Obecný úrad Voderady: Mária Šišková, tel.: 0905 844 478, e-mail: siskova@voderady.sk
obec

ANGLIČTINA PRE VŠETKÝCH

12. apríla 2013 v popoludňajších hodinách sa
uskutoční v čase od 15 - 18.00 h., na obecnom úrade
v zasadacej miestnosti, prezentácia kurzov za účasti
lektorov. Pri nej si budete môcť prakticky pozrieť a
vyskúšať, ako budú samotné kurzy prebiehať. Viac
o kurzoch sa dočítate na str. 19

Obec Voderady v spolupráci s Harmony - anglickou
jazykovou školou - realizuje od 8. do 12. apríla 2013
prieskum záujmu a zároveň zápis na kurzy anglického
jazyka pre deti, juniorov aj dospelých. Kurzy budú
prebiehať od apríla do júna 2013 v budove Základnej
školy vo Voderadoch. Kurzy budú viesť skúsení Harmony
lektori a jazyková výučba bude pod odborným dohľadom
jazykovej školy Harmony z Trnavy.
obec

