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Nová podoba Zichyho námestia

Vážení čitatelia Voderadčana!
Opäť je tu čas na pár riadkov,
prostredníctvom ktorých sa Vám
prihováram ako starosta obce Voderady a pár stránok, prostredníctvom
ktorých sa Vám už ôsmy rok snažíme
priblížiť informácie o dianí v našej
obci. Opäť sa budete mať možnosť
presvedčiť a dočítať sa, čo všetko sa
v našej obci zmenilo k lepšiemu, čo
všetko našu obec posunulo vpred,
aké zaujímavé aktivity a podujatia sa
nám podarilo uskutočniť a do čoho
všetkého sme sa zapojili, aby sme šírili dobré meno našej obce v regióne
ale aj na Slovensku a v zahraničí. Tradične môžem skonštatovať, že toho
nebolo málo a som patrične hrdý
na to, čo všetko sme dokázali v záujme zlepšenia životných podmienok v našej obci pre našich občanov
a zároveň sme zvýšili atraktívnosť
a záujem o našu obec zo strany návštevníkov, či investorov. Na pozadí
tvrdej práce, stoviek hodín rokovaní,
projektových príprav, posudzovania zámerov, hľadania dostupných
zdrojov, posudzovania dlhodobej
udržateľnosti realizovaných projektov, príprave investičných aktivít
a hľadaní nových možností pre rozvoj našej obce sa však dejú aj iné
príbehy, o ktorých by som sa rád
zmienil a vymenil si s Vami niekoľko
osobných názorov a postrehov. A sú
to naozaj veľmi osobné názory, takže
ich prosím tak aj berte a vlastný názor si môžete urobiť sami. Takto som
sa ešte síce na stránkach Voderadčana nevyjadroval v úvodnej časti – ale
pod vplyvom niektorých udalostí
posledného obdobia musím skonštatovať, že som z viacerých vecí znechutený . Najmä zo spôsobov a správania sa niektorých ľudí. Nikdy som
nemal pocit, že by som sa mal chváliť
výsledkami práce, alebo že by som
mal získať nejakú vďačnosť za svoju
činnosť. Na druhej strane nemám
pocit, že by som robil štandardnú

Nikto snáď dnes už nechybuje o výnimočnosti projektu, ktorým sa úplne zmenila
povaha Zichyho námestia a zároveň centra našej obce. Skúsenosť za pár mesiacov
dokazuje, že nová križovatka je dopravne bezpečná, autá prechádzajú plynulejšie
a chodci sú pri prechode námestím tiež oveľa bezpečnejší. Výborne funguje aj nové
odvodnenie celej zóny, svoju úlohu plnia aj novo vytvorené parkoviská. V mesiaci máj a jún bola zrealizovaná konečne aj výsadba zelene Zichyho námestia, ktorá
Pokračovanie na str. 16

Voderady vytvárajú nové partnerstvá
Obec Voderady je centrom Mikroregiónu 11
PLUS, ktorý vznikol na konci roku 2012 a ktorý
sa postupne etabluje a hľadá si svoje miesto. Je
zrejmé, že v rámci Slovenska v minulosti bolo
založených viacero združení obcí, mikro regionálnych a regionálnych zoskupení a tieto viac
alebo menej úspešne pôsobili alebo obhajovali svoje pozície. Naše združenie vzniklo pomerne neskoro na základe iniciatívny starostu
obce Voderady, v priestore a čase, keď už iní
úspešne vytvárali a čerpali z predchádzajúcich
skúseností , dosiahnutých výsledkov a kontaktov. Napriek tomu máme ambíciu dokázať, že
aj takáto činnosť má svoje opodstatnenie, že
máme ambíciu ukázať občanom nášho regiónu, že vieme vytvárať aj spoločné projekty,
že do nich vieme zapájať a vtiahnuť ľudí z regiónu ale aj z iných častí Slovenska ako aj zo
zahraničia.
Pokračovanie na str. 8
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prácu, že by som odvádzal priemerný
výkon alebo dosiahol obyčajné výsledky v prospech rozvoja tejto obce.
Nadpriemerné nasadenie vyžadujem
aj od mojich spolupracovníkov. Stačí si
prelistovať predchádzajúce čísla Voderadčanov, alebo sa len tak jednoducho
poobzerať okolo sebe pri prechádzke našou krásnou obcou. Pochvalné
uznania zahraničných návštevníkov,
rôznych delegácií a formálnych alebo
neformálnych návštev na úrovni vysokých štátnych predstaviteľov, štátnych
zamestnancov, diplomatov, zahraničných investorov, ale aj rodákov a mnohých ďalších, ktorí radi a zo záujmom
prichádzajú do našich Voderád sú tým
pravým ocenením, ktoré často dodajú
povzbudenie do ďalšej práce. Takéto
hodnotenie a prístup sme dosiahli tvrdou drinou, obetovaním voľného času
– môjho a mojich spolupracovníkov,
ďalej ľudí, ktorí sa zapájali do realizácie
aktivít, či už z našej obce alebo zvonku
a podpore mojej rodiny, bez ktorej by
som nič z toho, čo som robil nedokázal.
Som zhnusený, že odmenou za takúto
službu sú dnes urážlivé heslá, pokrikovanie, vulgarizmy a nadávky, osočovanie a vyjadrenia hraničiace s námetom na podanie trestných oznámení.
Osočovanie a urážky ľudí, s ktorými
sme spoločne pracovali a pracujeme
na rozvoji našej obce. Takéto správanie má byť akože prejav demokracie.
Demokracie plnej práv a žiadnych povinností. Som sklamaný z toho, kam
sa uberáme. Takmer osem rokov som
denne konfrontovaný s ľudskou závisťou, nenávisťou, zášťou a podobnými
vlastnosťami. Zvykol som si už aj na
rôzne udavačské praktiky na všetkých
možných úrovniach, viac menej motivované závisťou z kúpeného auta či
dovolenky (nevadí, na to sa dá zvyknúť) a dokonca sa dá čiastočne zvyknúť aj na to, že to všetko má dopad na
moju rodinu vo všeobecnosti. Možno
taký je osud verejného funkcionára.
S týmto všetkým musí bojovať väčšina verejných funkcionárov. V celej
spoločnosti chýba úcta k autoritám a
úcta k základným hodnotám. Ale to,
že podobné správanie začínajú takíto
obmedzenci prenášať už aj na deti,
na ktoré to má vážny vplyv, ma už
nenecháva ľahostajným, aby som sa
k tomu nevyjadril aj takýmto kritickým
postojom. Nechápem, kam sme sa to

dostali, že si niekto osobné komplexy
rieši na úkor detí a cez deti. To považujem za prejav najväčšej úbohosti
a prízemnosti. Osobne však nemám
žiadny problém postarať sa o svoje
deti a nájsť pre ne lepšiu alternatívu
a lepšie možnosti. Viac ma trápi, že
túto možnosť nemajú všetci. Na pozícii starostu som robil všetko preto,
aby deti , všetky deti v tejto obci bez
rozdielu mali šancu na lepší a kvalitnejší život. Žiaľ, sú tu medzi nami aj
takí, ktorí zreje nechápu, že problémy
dospelých by mali riešiť dospelí a nie
deti. Výsledkom takýchto postupov je
zaťahovanie detí do problémov, ktoré dieťa ani nemusí vedieť, že existujú.
Tí, čo takto robia, by si mali uvedomiť,
že takýmto spôsobom by sa zrejme
osobnosť dieťaťa formovať nemala. Napríklad celkom obyčajná voľba
riaditeľa základnej školy s materskou
školou, ktorej sa budeme na stránkach
Voderadčana venovať samostatne je
toho žiarivým príkladom. Ďalším by
kľudne mohla byť panika okolo výmeny kuchára alebo výuky angličtiny
a podobne. Som zhnusený z toho, ako
skupina ľudí v záujme osobných istôt
a iných osobných záujmov dokázala
zájsť tak ďaleko, že na presadenie svojich záujmov pri voľbe riaditeľa školy
dokázali použiť doslova špinavé metódy hraničiace so zákonom. Nepovažujem za morálne a legitímne - aby
boli zastrašovaní členovia výberovej
komisie, a by sa im chodili vyhrážať ľudia, ktorí pre túto obec viac menej nič
užitočné neurobili, aby v záujme presadenia svojich záujmov boli urážaní
a osočovaní ľudia pre svoj názor, aby
boli verejne obviňovaní z prijímania
úplatkov, ktoré mali ovplyvniť spôsob
ich hlasovania, aby boli znevýhodnení,
urážaní a zastrašovaní nezávislí kandidáti, ktorí sa prišli prostredníctvom verejnej výzvy uchádzať o obsadzované
miesto a ešte aj vo volebnej miestnosti
čelili demonštrácii s heslami ako „starostovi ide o pomstu“. Takto chceme
šíriť meno našej obce do regiónu?
Hanbím sa za telefonáty, v ktorých
musím rôznym starostom, úradníkom
a ďalším ľudom, ktorým je naša obec
blízka vysvetľovať, ako sa takéto veci
môžu diať. Jedno však môžem skonštatovať napriek všetkému s čistým
svedomím. Keby každý starosta v tejto krajine spáchal voči škole, ktorej je

obec zriaďovateľom takú pomstu, ako
som ja urobil – žiaci, učitelia aj verejnosť by mohli byť nadšení. Pomsta
v podobe novej postavenej budovy
školy, pomsta v podobe kompletne
opravenej hlavnej časti školy a za posledný štvrť rok aj zadnej časti – a teda
celej budovy školy. Pomsta v podobe
novej telocvične a opravenej starej
a ďalšia pomsta v podobe kompletnej
novej jedálne s najmodernejšími technológiami a kompletne opravenou
celou polyfunkčnou budovou? Pomsta v podobe kompletne vynovených
vnútorných priestorov školy a v podobe nádherne upraveného areálu
základnej školy s novými chodníkmi,
parkoviskami a zeleňou? A pomsta
v podobe záujmu zriaďovateľa o zlepšenie podmienok a kvality vzdelávania
pre deti, napríklad v podobe nových
možností jazykového vzdelávania, plánu zahraničných výmenných pobytov
detí, nových projektov, moderných
laboratórií na odborné predmety, záujmu o neustále zvyšovanie kvality
pedagogického procesu a učiteľov,
o ktoré som vždy mal záujem a snažil
sa pre to vytvárať čo najlepšie podmienky? O tomto naozaj viac pri téme
školy a voľby riaditeľa. Mám pocit, že
niektorým aktérom lokálnej politiky
sa zvolebnelo toho roku príliš skoro a
neviem prečo nepochopili alebo nepočúvali, že nemusia so mnou bojovať a súťažiť, pretože nemám záujem
pôsobiť na tejto pozícii v budúcnosti.
Ich súťaž aj tak vždy spočíva len osočovaní, hádzaní špiny, vymýšľaní rôznych
intríg a urážok, pretože nemajú vlastné konštruktívne riešenia, o ktorých
by sa dalo normálne diskutovať.
Možno si je ťažko pripustiť a prijať
osobnú účasť na niektorých veciach,
ale mali by sme sa zamyslieť nad tým,
že spoločnosť, v ktorej žijeme a časopriestor, v ktorom sa nachádzame je čoraz konzumnejšie, čoraz menej tvorivá,
podporujúca alibizmus a pohodlnosť.
Na vedúce posty sa tlačia ľudia, ktorí
sa boja osobnej zodpovednosti a konfrontácie, následkom čoho sú často iba
rozhodnutia, ktorými sa snažia zapáčiť
všetkým. To je veľká chyba, pretože vieme, že kvalitné a dobré riešenia musia
byť väčšinou tie nepopulárne a neobľúbené. Tak ako žiak, ktorého budeme
za všetko iba chváliť, dávať mu dobré
známky aj keď sa nenaučí, povzbudzo-
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Pokračovanie zo str. 1

vať ho v priemernosti a teda nikdy
z neho nevydolujeme talent a možnosti, ktoré v sebe má, tak aj celá
spoločnosť. Keby som takto alibisticky pristupoval k riešeniu problémov
v našej obci, tak ešte stále by sme nemali to, čo sa tu podarilo vybudovať
za osem rokov. Každý jeden projekt
sa stretal s nevôľou, kritikou a želaním neúspechu – či to bola Hlavná
ulica, ktorú podľa tvrdení niektorých
občanov malo vytápať, hoci je celá
odvodnená novou dažďovou kanalizáciu, alebo opravené cesty a chodníky, ktoré pre jedných boli privysoko a pre druhých prinízko, hoci dnes
vieme, že sú úplne v poriadku, ako
napríklad nová prístavba budovy
školy, ktorú považovali mnohí za nepotrebnú a nevyužiteľnú, ktorá bude
zívať prázdnotou, hoci dnes je v nej
nová ZUŠ-ka a kľudne by sme uživili
aj ďalšie nové priestory, ako napríklad nové nájomné bytovky, ktoré
mnohí kritizovali, lebo tu nechceme
žiadnych cudzích ľudí a ani o byty
nikto nebude mať záujem a budú
prázdne – hoci dnes sú všetky od začiatku plné a v poradovníku čaká sústavne viac ako 40 čakateľov. Takisto
nový koncept námestia a centrálnej
zóny, ktoré od začiatku čelili pochybnostiam o tom, ako je možné búrať
„dobrú cestu“ a na čo je nám „bazén
pri kostole“ (jazierko s fontánou),
pričom dnes sa stačí prejsť a pozrieť
si, ako to tam „žije“ a aký úžitok to
všetkým prináša. Takto by som mohol pokračovať a zaplniť niekoľko
desiatok, možno aj stoviek strán. Na
čo by to bolo dobré? Sú proste ľudia,
ktorí určité nevyhnutné veci chápu,
dajú si ich vysvetliť a chcú im rozumieť a vedia sa z nich aj potešiť a na
druhej strane takí, ktorým je zbytočný každý argument.
Na vecnú diskusiu, priame otázky
k veci a duchaplný dialóg smerujúci
k nachádzaniu riešení som bol a som
aj teraz vždy pripravený. Výsledkom
takého prístupu sú konkrétne skutky. O tom, čo sa nám podarilo za posledné obdobie v prospech všetkých
sú aj nasledovné stránky Voderadčana. Nech sa páči, čítajte so záujmom.
Ďakujem všetkým, ktorí priložili ruku
spoločnému dielu.
JUDr. Marek Turanský, starosta

Voderadský cajgel

Po úspešnom I. ročníku 2013 podujatia
s názvom VODERADSKÝ CAJGEL sa podarilo nadviazať na tento projekt ročníkom
druhým. 8. júna 2014 sa na štartovacej
pozícii a v jej blízkosti zhromaždili jazdci,
aby si vyskúšali svoje sily a zdatnosť na
troch trasách – modrej, zelenej a červenej,
pričom ich dĺžky boli 7km pre začiatočníkov, 25 km pre mierne pokročilých a 50
km pre trénovaných. Počasie bolo trošku
viac teplé ako by sa na cyklistiku žiadalo. To
však neodradilo žiadneho sútažiaceho. Pre
tých, ktorí sa nevydali na trasy samozrejme
nechýbali sprievodné podujatia, najmä
atraktívne lekcie spinningu pre začiatočníkov aj pokročilých a takisto tradične dobré
občerstvenie. Všetci, ktorí sa na trasy vydali
sa vrátili bez zranení, to je to najdôležitejšie, takže môžeme skonštatovať, že aj druhý ročník Voderadského cajgla dopadol
úspešne a nám neostáva nič iné, len sa už
začať tešiť na ročník tretí.
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Reprezentačný obecný ples 2014
kali na vyvrcholenie večera - žrebovanie
tomboly. A tá bola tohto roku vďaka sponzorom bohatá. Na hostí čakalo mnoho zaujímavých cien. Zábava pokračovala ďalej
a že sa hostia bavili, svedčí fakt, že bol vždy
plný tanečný parket a že sa tancovalo až do
piatej hodiny ráno. Dúfame, že sa hostia cítili dobre a že sa výborne zabavili. Týmto by

sme sa ešte raz chceli poďakovať všetkým
sponzorom, ktorí náš ples podporili. Spoločnosť Samsung Display Slovakia s.r.o. darovala do tomboly televízny prijímač Samsung.
Tohtoročný ples finančne podporila spoločnosť One Fashion Outlet s.r.o..
Už teraz sa tešíme na ples v roku 2015.
/obec/

samotnej hry. Občerstvenie bolo zabezpečené v spoločenských priestoroch kultúrneho domu. Vynikajúci guláš a fašírky
z diviny pochvaľovali nielen hráči, ale aj
obyvatelia obce, ktorí prišli mariášový
turnaj podporiť. Výhercom prvej ceny sa
stál pán Miloš Fiedler z Bratislavy, druhé
miesto obsadil pán Jaromír Dzíbela z Voderád a na treťom mieste sa umiestnil pán
Peter Dubovský z Voderád. Aj tento rok
bola pre všetkých zúčastnených pripravená tombola v podobe pekných a hodnotných vecných cien.
Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na príprave a organizácii tohto

krásneho podujatia ďakujeme. Víťazom
blahoželáme a tešíme na stretnutie o rok.
/obec/

Reprezentačný obecný ples sa konal v sobotu 1. februára 2014 v sále kultúrneho domu.
Dôstojnú atmosféru tomuto podujatiu dodala nádherná modro - biela balónová výzdoba, ktorá zdobila sálu kultúrneho domu.
Pán starosta s manželkou a manželia Faktoroví vítali prichádzajúcich hostí a ponúkli
ich výbornou slivovicou, ktorá hostí príjemne naladila. Pán starosta svojim príhovorom
ples otvoril, privítal hostí a poprial všetkým
prítomným príjemnú zábavu.
Ukážku spoločenských tancov predviedla
tanečná skupina La Luna z Hlohovca pod
vedením pani Marcely Spišiakovej. Tanečná zábava sa začala otváracím plesovým
valčíkom, ktorý zatancoval pán starosta s
manželkou a postupne sa pridali všetci prítomní hostia. Do tanca a na počúvanie hrala
hudobná skupina QUATRO z Chtelnice. Ako
to už na plese chodí, hostia netrpezlivo ča-

Mariášový turnaj
V sobotu 22. februára 2014 sa uskutočnil
XVI. ročník Mariášového turnaja, ktorý
pripravila obec Voderady v spolupráci s kultúrnou komisiou. Turnaj sa začal
prezentáciou hráčov o 8.00 hod.. V cene
štartovného si mali všetci prítomní hráči možnosť vyzdvihnúť dve jedlá, kávu
a ako darček fľašu kvalitného vína s logom obce Voderady. Okrem obyvateľov
obce sa turnaja zúčastnili aj hráči z okolitých obcí trnavského regiónu, ale aj z Bratislavy, Serede atď. Spolu ich tohto roku
bolo 39. Atmosféra počas celého turnaja
bola príjemná a priateľská, samozrejme
nechýbalo ani napätie vyplývajúce zo
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Deň učiteľov

Deň matiek

Deň detí

Pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov sa
uskutočnilo 28. marca v spoločenských
priestoroch kultúrneho domu posedenie
venované učiteľom a pracovníkom školy.
Na úvod všetkých prítomných privítal starosta obce a poďakoval pedagogickým
pracovníkom a zamestnancom školy za
ich obetavú prácu s deťmi a odovzdal
slovo pánovi riaditeľovi Mgr. Augustínovi
Bachratému. Po slávnostnom prípitku nasledoval krátky program základnej umeleckej školy. Ten sa niesol v slávnostnej
nálade a ako už býva zvykom vo výbornej
kooperácii žiakov a učiteľov. Týmto spôsobom sme si pripomenuli prácu učiteľov, ktorá sa nezaobíde bez lásky k deťom,
trpezlivosti, individuálneho prístupu ku
žiakom, neustáleho vzdelávania sa i pasovania sa s problémami každodenného
školského života.

Pri príležitosti Dňa matiek pripravila
Kultúrna komisia v spolupráci s obecným úradom slávnostné posedenie
pre naše mamičky a babičky, ktoré sa
konalo v nedeľu 11.5.2014 v sále kultúrneho domu. Po úvodnom slove sa prihovoril prítomným pán starosta JUDr.
Marek Turanský. Deti z materskej školy
zarecitovali krásne básničky, zaspievali
pesničky a zatancovali. Program tohto
roku spestrilo vystúpenie mažoretiek
zo základnej školy. Záver kultúrneho
programu patril speváckemu zboru Prameň. Počas programu si prítomní moli
pochutnať na malom občerstvení, ktoré
pre ne pripravili Technické služby Voderady. Všetkým, ktorí prijali naše pozvanie na spoločné posedenie ďakujeme
a tešíme sa na stretnutie na budúci rok.

Obecný úrad v spolupráci so Slovenským
zväzom záhradkárov, Jednotou dôchodcov Slovenska a Wing Tsun pripravili aj
tohto roku pre deti oslavy Dňa detí, ktoré
sa konali v sobotu 31. mája v areáli základnej školy. Deti súťažili v rôznych športových disciplínach. Za výhry v jednotlivých kategóriách si odniesli hodnotnú
cenu a diplom. Tohto roku sa do prípravy
podujatia zapojili aj nadšenci Wing Tsun,
ktorí okrem súťažných disciplín pre deti,
odprezentovali aj svoju činnosť ukážkami svojich zručností. Najväčšiu obľubu si
u detí získala nafukovacia šmýkala, ktorá
bola až do ukončenia podujatia stále obsadená. Členky JDS sa postarali o pitný režim detí a obľúbenú čokoládovú fontánu
s ovocím. Taktiež naše dôchodkyne napiekli sladké aj slané pochúťky, ktoré boli
pre deti zdarma. O občerstvenie sa postarali Technické služby Voderady, ktoré pre
všetkých prítomných pripravili výbornú
cigánsku pečienku, pukance a čapovanú
kofolu.
Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na príprave a organizovaní podujatia ďakujeme.

Uvítanie detí do života

Dňa 22. júna 2014 pripravila Kultúrna komisia pri OcÚ vo Voderadoch milú slávnosť
Uvítanie detí do života, ktorá sa konala v
spoločenských priestoroch kultúrneho
domu. Zišli sme sa v krásne nedeľné popoludnie, aby sme pozdravili a privítali medzi
nami nádejných občanov našej obce.
Boli to: Gajarský Matúš, Gažová Natália,
Holásková Magdaléna, Horecká Hana,
Ivančíková Jana, Laluhová Lea, Maár Tobias,
Matúš Filip, Matúšová Hana, Orlický Lukáš,
Pavlovič Matej, Šimková Diana, Tomášková Viktória, Trulík Jakub, Valentín Tomáš a

Zaťková Monika. Slávnostnú atmosféru
umocnil hrou na hudobný nástroj pán Csaba Köböl z našej základnej umeleckej školy.
Vedenie obce Voderady v snahe podporiť
mladé rodiny poskytuje novonarodeným
deťom peňažný vklad ako základ na ich
materiálne zabezpečenie. Po krátkom úvode a kultúrnom programe starosta obce
JUDr. Marek Turanský MBA odovzdal rodičom vkladné knižky, poprial im veľa zdravia, šťastia a trpezlivosti pri výchove ich
detí. Mamičky boli obdarené nádherným
kvetom.
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Stavanie mája 2014
V stredu 30. apríla 2014 sa konalo v našej obci tradičné stavanie mája. Podujatie pripravila kultúrna komisia pri OcÚ
v spolupráci s TJ Družstevník, Technickými službami Voderady a DHZ Voderady.
Máj nachystali a vyzdobili naši futbalisti
už deň predtým. O občerstvenie sa postarali Technické služby Voderady a TJ
Družstevník. Pre návštevníkov podujatia
bola pripravená cigánska pečienka, slané
pukance, čapované pivo a kofola. Dobrovoľný hasičský zbor asistoval pri riadení
dopravy počas stavania mája. Stalo sa už
tradíciou, že našim mládencom pomáhajú dozdobiť máj farebnými stužkami
deti z folklórneho súboru, ktorý pôsobí na
našej ZUŠ vo Voderadoch. Deti spoločne
so speváckym zborom Prameň zaspievali nádherné ľudové piesne, ktorými povzbudili mládencov pri stavaní mája. Tak
sa o malú chvíľu týčil nad našim novým
námestím máj – symbol jari. Všetkým ,
ktorí sa podieľali na príprave a organizácii
podujatia ďakujeme a tešíme sa na ďalší
ročník.

Slávnostná recepcia
V marci sme uskutočnili slávnostnú recepciu pri príležitosti kolaudácie Zichyho námestia a spustenia nového projektu novej
obecnej spoločnosti na zabezpečovanie
stravovacích služieb ale aj iných servisných
činností. Rekonštrukcia Zichyho námestia
bola zrealizovaná v rámci združenej investície s Trnavským samosprávnym krajom, pričom jej celkové náklady boli viac
ako 200 tisíc EUR, pričom Trnavským samosprávny kraj prispel takmer polovicou.
Treba zdôrazniť, že okrem námestia bola
zrekonštruovaná cesta tretej triedy tvoriaca prieťah obcou. Slávnostná recepcia sa
konala za účasti vzácnych hostí. Medzi iný-

mi nás poctili svojou návštevou minister
hospodárstva Tomáš Malatinský, predseda
Trnavského samosprávneho kraja Tibor
Mikuš, veľvyslankyňa Nórska Inge Magistad, charge´ d´aaffaires Kórei Soon-dong
Kim a ďalší významní členovia a pracovníci
zastupiteľstiev Indie a Ruskej federácie. Pozvanie prijali aj mnohí ďalší predstavitelia
štátnej správy a samosprávy ako aj zástupcovia podnikateľov z našej obce. Celkovo
sa tak slávnostnej recepcie zúčastnilo viac
ako päťsto hostí. Najväčšou zaujímavosťou
recepcie boli iste dve megatorty – jedna
z vyobrazením námestia, druhá v podobe
makety námestia, s kaštieľom a kostolom

s hmotnosťou neuveriteľných 130kg. Tá
iste najviac potešila aj deti zo základnej
školy, ktoré sa zúčastnili na druhý deň po
recepcii slávnostného obeda, na ktorý ich
pozval starosta obce a ktoré si radosť z krájania torty naozaj užili. Slávnostná večerná
recepcia tak na druhý deň pokračovala
ďalšou zaujímavou akciou, na ktorej mohli
deti okrem dobrého jedla vo forme bufetov a účasti na krájaní torty obdivovať , tak
ako hostia recepcie večer predtým, výstavu
nádherných ľudových krojov, ktoré boli vystavené na hlavnom pódiu na figurínach.
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Voderady vytvárajú nové partnerstvá
Chceme ukázať, ako sa dá pracovať s hoci
malými – vlastnými zdrojmi - a ako tieto môžeme využívať na získanie zdrojov väčších.
Obec Voderady ako líder projektu (vedúci
partner) uspela s podaním žiadosti na nenávratný finančný príspevok na projekt cezhraničnej spolupráce SR/ČR vo výške za viac ako
113.000 EUR. Názov projektu je „Čaro obyčajných vecí“, a má dvoch partnerov – českú
(moravskú) obec Ratíškovice – hlavného
cezhraničného partnera a práve naše združenie Mikroregión 11 PLUS – partner projektu. „Hlavným cieľom projektu je rozvoj
a zachovanie tradičných remesiel ako významnej zložky kultúry prihraničného regiónu prostredníctvom realizácie série aktivít
partnerov zameraných na vzbudenie záujmu o tradičné remeslá a zručnosti ako i prenos týchto zručností na ďalšie generácie za
výraznej vzájomnej pomoci cezhraničných
partnerov vedúcej tiež k posilneniu cezhraničnej spolupráce partnerov“ O podrobnostiach Vás budeme informovať prostredníctvom webových stránok ako aj ďalších vydaní
Voderadčana. Už teraz však môžeme uviesť,
že sa jedná o projekt založený na motívoch
českých a slovenských rozprávok, na základe
ktorých sa postupným napĺňaním jednotli-

vých aktivít projektu - ako seminárov, stretnutí, výmen, súťaží, prezentácií – postupne
prepracujeme k výstupom v podobe knižnej
publikácie – „receptára“, obsahujúceho tak
české ako aj slovenské rozprávky so zápletkou skrytých (tradičných) jedál, ilustrovanej
výtvarnými dielami ocenenými v súťažiach
našich škôl na motívy obsiahnutých rozprávok. K uvedenému sa v júni konalo stretnutie
spojené s vernisážou, na ktorej sa zúčastnili
aj Ratíškovičania a spolu s atmosférou záverečného koncertu žiakov našej ZUŠ vo Voderadoch vytvorili spolu s vystúpením ich
detského folklórneho súboru a cimbalovky
„čarovnú atmosféru“ v priestoroch nášho kultúrneho domu. Súčasťou projektu budú ďalšie mnohé výmeny, výroba rozprávkových
lavíc, ktoré budú umiestnené v našej materskej škole a v Ratíškoviciach. Mikroregión 11
PLUS získa v rámci projektu mobilné pódium,
50 kusov setov stolov a lavíc a mnohé ďalšie
zaujímavé predmety, najmä na zabezpečenie
remeselných dielní. Nebude chýbať dobré
jedlo a prezentácie remeselných dielní – hrnčiarstva, výšiviek, včelárstva a iných. Netreba
zabudnúť, že spomínaná knižná publikácie
bude obsahovať informácie o obci Voderady,
obci Ratíškovice a ostatných obciach nášho

Pokračovanie zo str. 1

mikroregiónu. Veríme, že si ju so záujmom
prezriete a prečítate.
MT
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Mikroregión 11 PLUS
Krátko pár slov z minulej činnosti Mikroregiónu 11 PLUS. Podarilo sa nám zorganizovať
niekoľko podnetných stretnutí starostov
členských obcí a prizvaných hostí. V diskusiách sme si vymieňali nielen názory na
spoločné aktivity v rámci mikroregiónu ale
aj dôležité skúsenosti a poznatky z vedenia
jednotlivých obcí, z implementácie projektov, z riešení problémov a podobne. Hľadali
sme spoločne spôsoby ako zabezpečiť rôzne nové povinnosti uložené obciam novou
legislatívou a pri tom šetriť zdroje, napríklad
spoločným obstaraním strategických dokumentácií, výberov dodávateľov energií,
či odporúčaním vhodných partnerov a riešení pre konkrétne situácie a projekty. Aj
o tom je činnosť nášho mikroregiónu, aj tom
je čas spoločne stráveným so starostami
iných obcí a prizvanými hosťami a preto je
dôležité, aby aj občania boli o tejto aktivite
informovaní. Využívame preto aj priestor Voderadčana.
V minulom roku sa nám v rámci mikroregiónu podarilo vydať dve nové pohľadnice
z fotografiami stavebných dominánt obcí a
prírody. Tento rok pripravujeme jednoduché
leporelo s motívmi ľudových tradícií a krojov
s krátkou informáciou o jednotlivých obciach. Pokúšali sme sa získať prostriedky na
projekt Euroregionálneho združenia, ktoré
však nakoniec príslušné ministerstvo vôbec
nerozdeľovalo. Projekt tak zostal bez odozvy.
Zapojili sme sa ako partner do projektu
s líderstvom obce Voderady – Čaro obyčajných vecí a veríme, že ho budem úspešne
implementovať v roku 2014. Pokračujeme
v príprave na založenie miestnej akčnej
skupiny (tzv. MAS), ktorej etablovanie je ad-

ministratívne a procesne značne náročné,
pričom však je toto podmienkou možnosti
uchádzania o ďalšie významné zdroje financovania aktivít združenia v programovom
období 2014-2020. Ako sa hovorí, šťastie žičí
pripraveným a my pripravení byť chceme,
aby sme v prípade výziev boli schopní reagovať a získať pre náš región maximum.
O ďalších aktivitách Vás budeme priebežne
informovať, pretože práve založenie miestnej akčnej skupiny vytvorí široké možnosti
zapojenia jednotlivých občanov ako aj podnikateľov do viacerých aktivít. Tešíme sa na
spoločné aktivity, ktoré nám umožnia lepšie
spoznať náš (mikro) región ale tiež získať ďalšie nové skúsenosti a poznatky.
Pre mňa osobne ako predsedu Mikroregiónu 11 PLUS projekt „Čaro obyčajných vecí“ znamená ukázať všetkým, že
získavať zdroje je manažérska zručnosť
a schopnosť. Nie je to nič automatické ani
samozrejmé. Nie je to o tom, ako si mnohí
naivne myslia, sedieť na veľkom balíku peňazí a prerozdeľovať ho – ale hlavne o tom,
ako použiteľné zdroje neprejesť ale využiť
na potenciálnu možnosť získať viac (inak
povedané – investovať) . Teší ma, že veci,
ktoré som mal možnosť ukázať na pôde
obce Voderady úspešne prezentujem aj
v rámci činnosti Mikroregiónu 11 PLUS
a spolu s kolegami starostami z členských
obcí máme tak možnosť prinášať novú
skúsenosť zo spoločných aktivít pre občanov a návštevníkov nášho regiónu.
JUDr. Marek Turanský, MBA,
predseda Mikroregiónu 11PLUS
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Kniha o obci
Jeden z najzaujímavejších a veľmi inšpiratívnych projektov, na ktorých som mal
možnosť sa podieľať a ktorý je mojím
osobným cieľom je „kniha o obci“. Kniha
o obci Voderady, ktorá vzniká inak ako
bežné monografie, pretože na jej tvorbe
sa majú možnosť podieľať všetci tí, ktorí
majú záujem. Prostredníctvom prezentácií sme otvorili možnosť prispieť svojim
dielom každému, kto o to prejaví záujem,
či už poskytnutím osobnej výpovede, fotografií, dokumentov alebo hoc aj len vyslovením názoru na to, ako by kniha mala
vznikať, ako by mala vyzerať a čo by mohla
obsahovať. Knižná publikácia nemá ambíciu byť klasickou monografiou o obci, ale
skôr byť knihou tak trochu populárnou.
Knihou, ktorá bude zaujímavá pre širokú
verejnosť, v ktorej si každý bude mať mož-

Zelený VAL
nosť nájsť niečo zaujímavé. Slávnostné
uvedenie knihy plánujeme v neskorších
jesenný mesiacoch, pravdepodobne na
konci októbra, v závislosti na korektúrach
a tlači. Veríme, že sa máte na čo tešiť a že
s napätím, rovnako ako kolektív autorov
budete očakávať moment, keď sa Vám
publikácia dostane do rúk.
MT

Výsadba v parku
S hrdosťou sa môže dnes občan a návštevník obce Voderady poprechádzať
po parku v centre obce, za zichyovským
kaštieľom. V posledných rokoch boli odpracované stovky hodín a investované

nemalé prostriedky smerujúce k záchrane
tohto vzácneho skvostu. Vďaka spolupráci medzi obcou Voderady a Trnavským
samosprávnym krajom boli podniknuté
kroky na postupnú revitalizáciu, záchranu niektorých vzácnych druhov stromov,
prečistenie, údržbu, prípravu nových
projektových dokumentácií a v neposlednom rade – a konečne – dosádzanie
nových drevín. Výsadba nových stromov
na základe projektových dokumentácií
zohľadňujúcich čo najviac možnosti obnovy podľa pôvodného plánu svetoznámeho architekta Bernarda Petriho, pod
dohľadom pamiatkového úradu a v gescii Trnavského samosprávneho kraja, ako
majoritného vlastníka objektu v spolupráci s obcou Voderady je znakom, že aj dnes
vieme realizovať ušľachtilé veci a že dedičstvo našich predkov nám nie je ľahostaj-

né. Aj tento rok, podobne ako v minulom
roku, keď sa dosádzalo po takmer 50-tich
rokoch po prvýkrát podľa schválenej dokumentácie obnovy, pribudlo do parku
niekoľko desiatok vzácnych drevín a bola
tak zavŕšená prvá etapa realizácie výsadby označenej ako náhradná. Pod týmto
označením treba rozumieť, že sa jedná
o výsadbu za uskutočnené výruby drevín,
ktoré bolo v minulosti potrebné odstrániť
najmä z dôvodu bezpečnosti, prípadne
nevhodnosti ako niektoré invazívne druhy
typu „alantus“. Nová výsadba tvorí chrbticový základ pre postupnú obnovu parku
a rovnako tak základ pre zachovanie tejto
národnej kultúrnej pamiatky pre ďalšie
generácie. Opäť vyslovujem veľké poďakovanie Trnavskému samosprávnemu
kraju, najmä pánovi predsedovi Ing. Tiborovi Mikušovi, PhD. za pochopenie a záujem zodpovedne a v rámci možností venovať tomuto vzácnemu parku primeranú
pozornosť. Park je jedným z najväčších
a najúchvatnejších skvostov našej obce.
Vážme si jeho prítomnosť , starajme sa oň
a chráňme si ho.
MT

Zelený VAL – zbytočný projekt?
Ako inak? To je kľúčová otázka, ktorú si
často kladieme za posledných osem rokov v záujme zlepšenia kvality bývania
vo Voderadoch a v záujme celkového
posunu tejto obce. Veľa vecí sa podarilo,
niektoré sú priam nádherné, dovolím si
tvrdiť s určitou „neskromnosťou“. Medzi
také isto patrí nová tvár Zichyho námestia alebo nová centrálna zóna. Stále však
zostáva tá istá otázka, stále znovu a znovu si je potrebné ju klásť, ak nechceme
zastať a zostať netvorivými, zostať konzumentmi dnešnej doby, zostať tými,
ktorí po sebe nezanechajú pre budúce
generácie niečo nové. Tak ako nám zostal po tvorcoch tejto obce kaštieľ, kostol,
náčrt hlavnej ulice a podobne. Možno to
nemusia byť vždy také veľkolepé veci,
ale o to zaujímavejšie môžu byť. O takú
malú zaujímavosť sa chceme pokúsiť aj
terénnou moduláciou pri cintoríne pred
poľnohospodárskym podnikom. Izolačný zemný val by mohol v budúcnosti po
ukončení terénnych a následných sadových úprav vytvoriť pekný kúsok prírodného prostredia, v ktorom je naša obec
osadená. To je zároveň hlavná odpoveď
na otázky, ktoré kladú niektorí „naschváľ
nevedomí“ občania, na čo sú takéto aktivity dobré? Tak ako v mnohých iných
prípadoch na to, aby sme žili naplno, aby
sme niečo tvorili, aby vznikali nové veci,
ktoré môžu byť pre ďalších inšpiráciou,
z ktorých sa je možné potešiť a ktoré sú
užitočné a prospešné. Na to sa snažíme
posadiť kvety, hoci pre mnohých je to
zbytočnosť, na to sadíme stromy, hoci
pre mnohých je to plytvanie zdrojmi
a časom, na to robíme ... a tak ďalej ....
na to sa snažíme vymyslieť aj niektoré
„ZBYTOČNÉ“ veci ako projekt „zelený
VAL“. Pretože takéto veci robia VODERADY tým, čím sa dnes stávajú – obcou
inovatívnou, známou, úspešnou. Zrejme
v mnohom INOU. Ako inak?
MT
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Rekonštrukcia kuchyne
Dielo je dokončené. Takto môžeme vyjadriť
presvedčenie, že prvá – a snáď tá náročnejšia - časť projektu rekonštrukcie školskej
kuchyne je úspešne za nami. Musíme skonštatovať, že napriek pochybnostiam o zámere, ktoré boli s veľkým zanietením interpretované niekoľkými aktivistami sa nepotvrdili žiadne katastrofické scenáre a všetko
prebehlo podľa pripraveného plánu.
Panika, ktorá bola úmyselne šírená medzi
rodičov a ešte smutnejšie, že aj medzi deti
sa ukázala ako neopodstatnená, presne
tak, ako o tom informoval starosta obce na
začiatku projektu, keď vyzval rodičov a občanov, aby dôverovali navrhovanému rieše-

niu. Aj v priebehu tohto projektu sa ukázalo
to, čo už dávno vieme. A to, že vždy sa nájde
niekoľko ľudí, ktorí sa všemožne snažia mariť zámery smerujúce k lepšiemu – a netreba na tomto mieste analyzovať, kvôli čomu
to robia presne takto, pretože vždy môžu
byť ich motívy rôzne. U niektorých snáď
snaha o osobný prospech, u iných snaha
o zviditeľňovanie sa za každú cenu, niekedy
snáď falošné kamarátstvo a inokedy snáď
aj z hlbokého presvedčenia prameniaceho
z nedostatku faktov. V každom prípade, pokiaľ by sme sa mali riadiť týmito ľuďmi a ich
názormi, tak ešte dnes by v tejto obci bolo
presne to, čo pred pár rokmi – a to iste nie
je tak dávno, aby sme si na to nepamätali.
Nepravda? Našťastie – vieme realitu dokumentovať kompletnou fotodokumentáciou. V prípade pochybností môžeme poskytnúť na obecnom úrade.
Podarilo sa nám zrekonštruovať a vybudovať nové sociálne zariadenia v celej prevádzke, ktoré mimochodom boli v tej predchádzajúcej nefunkčné. Kompletne bola
zmenená dispozícia kuchyne, výdajných
miest a skladových priestorov. Kompletne
boli vybudované nové rozvody všetkých
sietí – vody, kanalizácie (vrátane odlučovača olejov, ktorý starej prevádzke chýbal), či
elektrických rozvodov (vrátane slaboprúdových). Najpodstatnejšou však je bezpochyby zmena spočívajúca v obstaraní novej
kompletnej technológie, ktorá umožňuje
prípravu jedál podľa najprísnejších noriem
a kritérií. Len ilustratívne môžeme uviesť
vybavenie kuchyne konvektomatom,
dvojplášťovými veľkokapacitnými kotlami
(plynovým aj elektrickým), sporákom, pecou, smaženkou, chladiacimi pultami – samostatne na uskladňovanie a spracovanie
mäsa, zeleniny a mnohými ďalšími pultmi,
stolmi a vybavením v nerezovom prevedení. Keď k tomu pridáme moderné a plne vybavené skladovacie priestory, priestory na
predprípravu zeleniny a nové zázemie pre
pracovníkov a administratívu, tak môžeme
povedať, že máme k dispozícii modernú
prevádzku, ktorá môže slúžiť svojmu účelu
na ďalšie dlhé roky.
„8 veľkých chladničiek získala obec zadarmo ako sponzorský dar spoločnosti
SAMSUNG“ – aj touto formou ďakujeme.
Chladničky plnia svoju úlohu v priestoroch novej školskej kuchyne, ale aj v prevádzke pod kultúrnym domov a v materskej škole. Niektoré sú ešte voľné a zrejme
doplnia klubovne a priestory niektorých
obecných organizácií.
Pokračovanie na str. 14
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Závlahy na ihrisku

Aj futbalisti a futbaloví fanúšikovia sa
môžu tešiť na niečo nové. Konečne prišiel rad aj na nejakú tú väčšiu investíciu
do oblasti futbalu. Napriek očakávanej
realizácii nových futbalových šatní sme
po dohode s futbalistami a po rokovaní v obecnom zastupiteľstve pristúpili
k vybudovaniu nového automatického
závlahového systému futbalového ihriska. Motivovaní viacerými skutočnosťami,
ale najmä plánom na úsporu finančných
zdrojov platených za vodné sme sa rozhodli prejsť na zalievanie ihriska novým
systémom. Za južnou bránkou bol urobený nový vrt, postavená šachta a zrealizovaný kompletný automatický závlahový
systém, umožňujúci nezávislé individuálne nastavenie každého z 20-tich postrekovačov, zapojených v piatich líniách.
Studňa s hĺbkou 12 metrov bude za pomoci výkonného čerpadla GRUNDFOS
zavlažovať ihrisko na základe zvolených
automatických programov ale samozrejme systém môže byť ovládaný aj manuálne. Podmienkou spustenie celého systému bolo samozrejme zhotovenie novej
elektrickej prípojky, ktorá v budúcnosti
napojí aj nové šatne. Súčasťou prác bolo
aj privedenie nového elektrického kábla k „bufetu“, kde by malo byť prepojené
aj osvetlenie ihriska. Veríme, že uvedené
kroky povedú jednak k úspore doterajšieho vodného, rovnako však umožnia
šetrnejšie a systematickejšie zavlažovanie
ihriska a v konečnom dôsledku prispejú
k zvýšeniu záujmu o futbal ako taký. Aby
uvedená investícia splnila očakávania –
želáme čo najviac gólov v sieti súperov
ale hlavne fair play a športu zdar!
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Parkety
Aj malé veci a projekty menia náš okolitý
svet k lepšiemu. Nie je tomu inak ani v prípade postupných malých krokov realizovaných pri obnove kultúrneho domu. Obec
síce nemá dostatok zdrojov na komplexnú
rekonštrukciu (zatiaľ) tohto objektu, sme
však presvedčení, že aj čiastočne realizované kroky prispievajú k dosahovaniu cieľa a to – spokojného občana. V tomto prípade
občana, ktorý navštevuje obecné podujatia, ktoré sú poväčšine organizované práve
v kultúrnom dome. V nedávnej minulosti
sme vylepšili niektoré interiérové prvky, čo
prispelo k modernizácii a zvýšenie celkového dojmu z prostredia v kultúrnom dome,
čo ocenili viacerí z vás. Teraz prišla na rad
podlaha. Podnet na jej obnovu prišiel od
domáceho stolárskeho majstra, na slovo
vzatého odborníka pre prácu s drevom –
pána Bohumila Gajarského. Práve on nás
upozornil, že je potrebné podniknúť kroky
na takpovediac záchranu kvalitnej drevenej parketovej plochy, ktorá bola veľmi
zničená nesprávnou údržbou v minulosti
a predovšetkým dažďovou vodou z čias,
keď do sály zatekalo. Obec vypísala výberové konanie na zhotoviteľa požadovanej
rekonštrukcie – a dnes môžeme povedať,
že pri výbere sme mali šťastnú ruku. Firma
pána Mariána Horníka zo Zavara sa ukázala
ako vynikajúci odborníci, ktorí s absolútnou starostlivosťou doslova skúmali a krok
za krom opravovali každé jedno poškode-

né miesto parketovej plochy a pritom sa
ešte nadchýňali krásou dubového dreva,
ktoré sa postupne odkrývalo spod vrstiev
laku (veľmi nevhodného), ktorý postupne
zbrusovali až neuveriteľných 16 krát, čím
naplnili niekoľko igelitových vriec a nikomu neželáme ten acetónový zápach z brúseného laku, ktorý pri tom museli niekoľko dní vydržať. Keď si k tomu pripočítame
výmenu poškodených parkiet, vytmelenie
každej jednej škáry, ktorých tam bolo niekoľko stoviek, ďalšie jemné dobrusovanie, lištovanie a lakovanie, tak je to naozaj
práca hodná uznania. Ale – a to môžeme
skonštatovať s úplnou istotou – ten výsledok stojí naozaj za to. Príďte sa presvedčiť
na najbližšie obecné podujatie. Zo staro –
novej podlahy budete nadšení. Nádherná
štruktúra prírodného dubového dreva. „To
sa v takej kvalite dnes už nezoženie!“ Tie
parkety môžu vydržať ďalšie desaťročia.
Páni majstri – klobúk dolu pred vašou prácou.

Prečerpávacia stanica za cintorínom
Téma takpovediac sa opakujúca a nie veľmi príjemná. Po veľmi zlých skúsenostiach
s čerpacou stanicou pri materskej škole,
ktorá po upozornení zaznamenala čiastočné zlepšenie situácie máme úplne rovnaký
problém na čerpacej stanici splaškových
vôd za cintorínom. Táto čerpacia stanica
v súčasnosti prečerpáva splaškové vody
výlučne z nájomných bytoviek – 22 bytov
za dedinou. Je teda zrejmé, že problémy
spôsobené upchávaním čerpadiel nie sú
spôsobené nikým iným, len niektorými nedisciplinovanými obyvateľmi týchto bytov,
ktorí do kanalizácie vypúšťajú veci, ktoré
tam nemajú čo robiť. Ide predovšetkým
o handry rôzneho druhu, veci osobnej hygienickej potreby nerozpustné vo vode,
dokonca niektoré časti oblečenia ako tielka, časti košieľ a súprav a podobne.
Dôrazne upozorňujeme všetkých užívateľov verejnej kanalizácie, že v zmysle
prevádzkového poriadku takéto veci nemajú čo hľadať v kanalizácii. Čerpadlá nie

sú schopné spracovávať takýto typ odpadu, dochádza k ich upchávaniu, prípadne
prehriatiu a následnému poškodeniu.
Uvedené vyvoláva značné náklady na
servis a údržbu. Pokiaľ sa bude uvedené
opakovať aj v budúcnosti, tieto náklady
budú premietnuté prevádzkovateľom do
stočného a teda rozrátané medzi všetkých
užívateľov uvedeného úseku kanalizácie,
na ktorom k poruchám dochádza.

Obecné noviny
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Opravy miestnych komunikácií

Environfond

Opravy miestnych komunikácií
– Jozefov dvor a priľahlá ulička
medzi domami na Hlavnej ulici

Obec opäť úspešná v žiadosti o získanie
dotácie! Tento krát sa nám podarilo získať dotáciu z Environmentálneho fondu
Ministerstva životného prostredia SR vo
výške 110.000 EUR na pokračovanie v budovaní zostávajúcich vetiev kanalizácie
a spätných úprav. Je potešiteľné, že napriek ťažkým časom sa obci znovu podarilo získať externé zdroje na financovanie
uvedenej aktivity a budeme sa môcť aj
tomto roku posunúť o kúsoček vpred k finálnemu riešeniu – odkanalizovaniu celej
obce. Po ukončení procesov verejného
obstarávania na dodávateľa diela, ktoré
sme začali v apríli 2014, by sme chceli
k samotnej realizácii pristúpiť predbežne
v mesiacoch august až september 2014.
Momentálne čakáme na potvrdenie výsledku verejného obstarávania, v ktorom
ponuku s najnižšou cenou spomedzi 14tich súťažiacich firiem podala firma Ing.
Marian Sahul – STAVEKO, Nitra s výškou
niečo cez 87 tisíc EUR bez DPH. Veríme,
že realizácia neprinesie žiadne komplikácie a budeme môcť uvedenú dotáciu bez
problémov vyčerpať do konca roka 2014.

Niektoré sľuby nie je možné splniť hneď
a treba určitú trpezlivosť. To ale neznamená, že na ne zabúdame. Medzi tie dlhodobejšie iste patrí rekonštrukcia dvoch menších miestnych lokálnych cestičiek, ktorých
rekonštrukcia bola sľúbená starostom
obce už dávnejšie, doteraz však z rôznych
príčin nebolo možné pristúpiť k realizácii.
To už je však tiež minulosť. V mesiaci jún
a júl obec pristúpila k oprave malej prístupovej komunikácie na Jozefovom dvore
a cestičky medzi domami na Hlavnej ulici.
Obe komunikácie sú zrealizované z recyklovaného materiálu (frézovaný asfalt).
Využili sme možnosť získať tento materiál
spolu s prácami za výhodnú cenu a rozhodli sme sa pre realizáciu. Súčasťou prác
bolo spevnenie podložia na oboch komunikáciách, na uličke priľahlej k Hlavnej ulici
bolo zrealizované čiastočné odvodnenie
a príprava prípojok na vodovodnú sieť.
Cesty by vzhľadom k relatívne nízkemu zaťaženiu mali po tejto úprave spĺňať očakávania občanov, ku ktorých domom vedú,
pretože v prevažnej miere slúžia hlavne
pre nich. Veríme, že uvedená realizácia po
viacerých rokoch konečne naplnila najmä
ich očakávania a v konečnom dôsledku
prispela k zlepšeniu životného prostredia
v našej obci – hoc aj nie priamo na najviac
využívaných priestoroch. Každý občan je
pre nás rovnako dôležitý a postupne sa
snažíme určitým vyváženým spôsobom
modernizovať jednotlivé časti našej obce.

Čiastočná rekonštrukcia
Športovej ulice

Jednou z ulíc, do ktorej išlo relatívne málo
investícií je ulica Športová, ktorej obyvatelia sa domáhali v nedávnej minulosti aj
petičnou akciou určitých úprav. Stará panelová cesta je v nevyhovujúcom stave.
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo zlou
technickou situáciou a na základe odporučenia stavebnej komisie boli zrealizované
čiastočné lokálne opravy najväčších nerovností. Na júnovom zasadnutí obecného
zastupiteľstva bola odsúhlasená čiastočná
rekonštrukcia tejto ulice, ktorá bude spočívať v odstránení súčasnej nevyhovujúcej
panelovej cesty a táto bude nahradená

Plot za starou poštou ...

cestou z recyklovaného frézovaného asfaltu. Po úprave podložia a rozšírení cesty
z pôvodných troch metrov na štyri metre
by táto komunikácia dočasne mala získať
lepšie užívateľské vlastnosti a umožniť tak
občanom tejto ulice komfortnejšie bývanie v danej zóne. Je zrejmé, že ide len
o čiastkové a veľmi relatívne riešenie. Komplexné riešenie však predpokladá hlbšiu
prípravu, vysporiadanie niektorých vzťahov k pozemkom, prípravu projektovej dokumentácie, vyriešenie problému s terajšou futbalovou šatňou, o ktorú obec vedie
súdny spor a ktorá v podstate stojí v strede
novej cesty a podobne. Veríme však, že aj
čiastočná rekonštrukcia bude podstatným
spríjemnením dopravnej situácie na Športovej ulici a že sme v rámci súčasných možností urobili všetko, čo bolo v našich silách
na zlepšenie dopravnej situácie v tejto časti
obce.

Nie všetky aktivity, ktoré realizujeme sú priamo na očiach. Mnohé sú často skryté a ich
výsledok je duševnej povahy, iné potrebujú
na svoje „odhalenie“ takpovediac tú správnu príležitosť a čas. Medzi takéto patrí aj
vybudovanie nového oplotenia v záhrade
za budovou starej pošty. Zatiaľ očiam skryté bolo postavené ako izolačné oplotenie
záhrad rodinných domov a farskej záhrady
a jeho funkciu, význam a prítomnosť si budeme vedieť pripomenúť, keď pristúpime
k zámeru odstránenia budovy starej pošty.
Po tejto plánovanej akcii, ktorá by sa mohla
podariť v budúcom roku sa rozšíri centrálna
zóna o ďalšie priestory zelene a oddychu,
na čo sa už teraz môžete tešiť. Uvedený
koncept by mal pomôcť napĺňaniu cieľa
– zelenšej obce a novovytvorené verejné
priestranstvo by mohlo opäť kvalitatívne
posunúť centrum obce vpred.

Obecné noviny
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Opravy objektov a zateplenie
V nadväznosti na celkovú vnútornú obnovu polyfunkčného objektu v areáli
základnej školy (objekt školskej kuchyne
a priľahlých polyfunkčných miestností) sa
nám podarilo na sklonku školského roka
zrealizovať aj opravu obvodového plášťa
tohto objektu. To sa nám podarilo spolu
s kompletnou opravou a zateplením plášťa severovýchodného krídla základnej
školy, ktoré bolo poslednou neopravenou časťou budovy základnej školy. Po

niekoľkých rokoch od takmer kompletnej
rekonštrukcie celej školy sa nám podarilo proces dokončiť a objekt školy máme
kompletne zrekonštruovaný. Prostriedky
na tento účel sa nám podarilo získať zo
žiadosti o vyriešenie havarijného stavu
cestou pridelenia prostriedkov z kapitoly
Ministerstva školstva SR vo výške takmer
40 tisíc EUR. Vďaka týmto prostriedkom
sa nám podarilo opraviť nestabilné časti obvodových plášťov oboch objektov
a kompletne ich zatepliť, vrátene finálnej
povrchovej úpravy. Uvedeným sa nielen
podarilo objekty opraviť, ale aj znížiť ich
energetickú náročnosť a zvýšiť ich estetickú úroveň. Pri uvedenej rekonštrukcii
sme zároveň zbúrali a kompletne na novo
zrealizovali prístrešok zadného vstupu
do hlavného objektu školy, vrátane nové
príručného skladu, pričom zastrešenie sa
podstatne zväčšilo a je riešené tak, aby

Rekonštrukcia kuchyne
Som veľmi rád, že sa opäť potvrdilo, že
rozumieme svojej práci a vieme, čo je dobré a aj to, ako to docieliť. Všetko, čo sme
sľúbili, sme aj dodržali a dnešná podoba
kuchyne aj priľahlých priestorov je skutočne moderným a plne funkčným priestorom
pre poskytovanie stravovacích služieb.
S hrdosťou môžeme – teraz už konštatovať reálnu skutočnosť, že nové priestory
sú funkčnosťou a kvalitou porovnateľné
s hocijakou špičkovou gastronomickou
prevádzkou.
Nemám pochybnosť, že tento projekt
môžeme pred kýmkoľvek a kedykoľvek
s hrdosťou prezentovať a verím, že nová
prevádzka bude poskytovať profesionál-

ne a kvalitné služby. To bolo a je predsa
prioritou celého projektu. Rád by som
využil tento priestor na vyjadrenie vďaky
všetkým, ktorý verili a podporovali tento
projekt, osobitne pánu Ing. Miroslavovi
Ryškovi, vďaka ktorému sme mohli zabezpečovať dočasné stravovanie počas rekonštrukčných prác. Obecnému zastupiteľstvu za väčšinovú podporu, na ktorú bolo
v tak náročnom projekte treba odvahu aj
chuť. Všetkým stravníkom za trpezlivosť
a pochopenie, že nie všetko bolo možné
zabezpečovať počas rekonštrukcie k úplnej spokojnosti každého z Vás vzhľadom
na provizórne možnosti. Osobitne chcem
poďakovať personálu za snahu pripravo-

spádové dažďové vody boli odvádzané
ďalej od budovy. Spolu s tým bola zrealizovaná aj časť zámkovej dlažby, ktorá
nadviazala na predchádzajúcu realizáciu
chodníka pri škole.

Pokračovanie zo str. 11

vať čo najkvalitnejšie a najchutnejšie jedlá
v prostredí novej prevádzky a vyjadriť nielen moje presvedčenie, že služby sa budú
neustále zlepšovať.
Niektoré negatívne veci, ktoré nový projekt sprevádzali, sprevádzajú a ešte zrejme
chvíľu aj budú sprevádzať nás nemôžu odkloniť od správneho smeru. Patria k životu
a rovnako ako dobré veci nás posúvajú ďalej vpred a sú pre nás základňou pre inšpiráciu a podnetmi na neustále skvalitňovanie
a zlepšovanie našich služieb. Ďakujeme za
každý podnet, ktorým môžeme skvalitniť
činnosť obecných služieb, hoc by sa týkal
i kúska chleba.
starosta
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Osvetlenie A. Kubinu
Aj v tomto roku obec pokračuje v modernizácii a rekonštrukcii verejného osvetlenia. Mimoriadne nás teší skutočnosť, že
tento krát sa nám podarilo kompletne
osvetliť ulicu A. Kubinu, pričom boli použité moderné LED svietidlá, ktoré obci
darovala spoločnosť FINE DNC, s.r.o., ktorá
sídli v našom priemyselnom parku.
Aj touto cestou by sme chceli poďakovať
vedeniu spoločnosti, ktoré vyšlo obci
v ústrety a prispelo tak k skvalitneniu
životného priestoru Voderád. Veríme, že
táto pozitívna spolupráca bude pokračovať aj nasledovných obdobiach.
Nové tri svietidlá pribudli v mesiaci jún
aj na ulici Pažitnej. Obec Voderady v minulosti dokázala z vlastných a dotačných
prostriedkov zrekonštruovať osvetlenie
na Hlavnej, Pavlickej, Družstevnej a Podhájskej ulici, rovnako tak v centrálnej zóne
obce a na cintoríne. Čiastočne aj na ulici

Školskej a Štefánikovej. Lokálne boli vymenené niektoré vedenia a staré lampy za
nové v miestach, kde staré boli už pokazené. V modernizácii verejného osvetlenia
chceme samozrejme pokračovať, aby v čo
najkratšom možnom čase, v rámci finančných možností bolo kompletne vymenené a obnovené celé verejné osvetlenie,
a aby tak naši občania a návštevníci mohli
predovšetkým bezpečnejšie ale aj komfortnejšie využívať verejné priestranstvá
obce vo večerných a nočných hodinách.
Aby tak naša obec bola lepším miestom
pre život v každom čase.
Najbližšie plánované je osadenie nového
osvetlenia na ulici Cíferská, ktoré by malo
byť na báze LED. V súčasnosti prebieha
testovacia fáza dočasne osadeného svietidla LED 120W na tejto ulici.

Nové v MŠ
S kratšou prestávkou sa obec v tomto roku
opäť vrátila k postupnému obnovovaniu
materskej školy. Na žiadosť vedenia materskej školy boli z areálu odstránené tisy,
ktorých prítomnosť v takomto objekte nie
je vhodná z hľadiská možného rizika ohrozenia zdravia detí. Pre lepšiu informovanosť
by sme radi ozrejmili, že časti týchto krovín
sú rizikové a nebezpečné – ide o plody tejto
rastliny a rovnako tak ihličie. Z uvedeného
dôvodu obec po prerokovaní v obecnom
zastupiteľstve vyhovela požiadavke vedenia a súhlasila s odstránením týchto kríkov.
Je potrebné dodať, že zároveň so súhlasom
na výrub obecné zastupiteľstvo rozhodlo aj
o náhradnej výsadbe.
Ďalšou aktivitou realizovanou v materskej
škole je vybudovanie bezbariérového prístupu do objektu. Doterajšie riešenie prístupu nebolo vhodné vzhľadom na vysoké
schodky a tak prístup, najmä pre mamičky
s kočíkmi, bol značne komplikovaný. Veríme, že nové riešenie bude oveľa praktickejšie a bezpečnejšie.
Súčasne začíname s postupným obnovovaním oplotenia materskej školy, ktoré bolo
avizované už skôr, a ktoré realizujeme čiastočne aj z podpory získanej od Predsedu
vlády SR. Nové oplotenie bude plniť jednak
svoju ochrannú funkciu, zároveň však bude
zvýrazňovať charakter objektu, nakoľko
bude doplnené detskými motívmi, aby tak
deti už od prvého kontaktu z objektom získavali osobnejší a hlbší kontakt a aby sme aj
takto prispeli k zvýrazneniu kvality a zamerania našej materskej školy. K tomu by sme
chceli pridať postupnú prípravu na opravu

obvodového plášťa celého objektu materskej školy. Máme záujem spracovať projekt a podať žiadosť na získanie dotácie na
zníženie energetickej náročnosti objektov
a to ešte v tomto roku 2014. Po obnove by
„nová škôlka“ mohla vyzerať napríklad tak,
ako je ilustračne na obrázku. Čo poviete?
Celkom pekné ..., nie? O celkovom výsledku
Vás samozrejme ešte budeme informovať
v niektorom z ďalších čísiel Voderadčana.

Obecné noviny

Nová podoba Zichyho námestia

strana 16

Pokračovanie zo str. 1

vdýchla celému priestoru úplne inú atmosféru a prispela tak k skrášleniu a spestreniu našej obce. Mnohí návštevníci aj naši
občania nešetria slovami pochvaly za dobre odvedenú prácu a výsledok ich nadchýňa rovnako ako nás všetkých, ktorí podobné
rozkvitnuté námestia nachádzame pri návšteve iných miest a obcí, najmä tých u našich rakúskych susedov. Sme radi, že aj naša
obec sa stáva čoraz atraktívnejšou, krajšou a zaujímavejšou – aj vďaka takýmto krásnym projektom, ktoré majú čaro spestriť
každodenný život.

Obecné noviny

strana 17

Posilňovňa
Po niekoľkých rokoch fungovania obecnej posilňovne sa postupne zvýšil záujem
o túto aktivitu. Pôvodné školské dielne,
ktoré boli nefunkčné po komplexnej rekonštrukcii na nové Fitnesscentrum začali
do svojich priestorov lákať čoraz viac cvičencov. Ich počet sa postupne rozrástol
z pôvodných cca 10-15 na súčasných 140.
Takýto počet však už pôvodná posilňovňa
nemala ako uspokojovať, pretože väčšina
zariadení bola zamortizovaná a cvičebné
stroje neboli v požadovanej skladbe a kva-

lite. Modernizácia a hlasy po nejakej investícii rezonovali už dlhší čas. V mesiaci júl
prebehla tak povediac veľmi zásadná modernizácia vybavenia obecnej posilňovne,
ktorá sa tým posunula výrazne vpred. Veľká
miestnosť získala potrebnú podlahu s gumených japexových dielcov, boli dokúpené
a inštalované profesionálne pohybové stroje (aj s elektronickým vybavením) ako rotoped, stepper, cross fit, viacero druhov mechanických strojov a činkových zostáv a činiek. V súčasnosti si teda môžete zacvičiť na

nasledovných zariadeniach: rotoped Technogym 700, stepper Technogym, Cross fit
PANATA, hrazde s dopomocou, tlak v sede,
kladkovom posilňovači brušného svalstva,
prednožovači, zanožovači, jednoveži štvorstrannej, lýtka v stoji, hyperextenzia, adduktor. Nájdete tu ale aj viacero adaptérov na
rôzne svalové partie, olympijskú činku, či
drepovaciu klietku s rôznymi tyčkami a sadami kotúčov, rôzne lavičky, či niekoľko sád
jednoručných činiek. Spolu s moderným
sociálnymi zázemím tak tvorí súčasná posilňovňa vynikajúci priestor na cvičenie, a spĺňa aj očakávania náročnejších cvičencov.
Zostáva dodať, že otváracia doba je od 7.00
do 22.00 a vstup do posilňovne zostáva na
báze elektronických čipových kariet, ktoré
si môžete zadovážiť na obecnom úrade.
Cena jedného vstupu zostáva nezmenená
na viac menej symbolických 0,60 EUR za
jeden časovo neobmedzený vstup. Cvičte
opatrne a nech vám návšteva priestorov
posilňovne prináša uspokojenie a radosť.
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Klub dôchodcov
Konečne sme našli riešenie aj pre vytvorenie samostatného priestoru pre klub dôchodcov. Hoci na uvedený účel mal slúžiť
priestor v polyfunkčnom objekte základnej školy, v konečnom dôsledku rozhodnutie padlo na priestor v starej škole. Nie je
to optimálne riešenie, to si treba povedať
otvorene, ale dôchodcom a speváckemu
zboru tento priestor vyhovuje. Preto sme
pristúpili k realizácii krokov potrebných na
účelné spustenie klubovne. V prvom rade
bola opravená zatekajúca strecha, ktorú
sme mali v pláne zrealizovať bez ohľadu
na prípravu klubu, ostatné úpravy však už
naozaj smerovali k zabezpečeniu riadnej
možnosti využívať priestory ako klubové.
Boli zrealizované jednoduché stavebné
úpravy, nová prípojka elektriny, osadenie
nového ohrievača teplej vody, maľovky
a doplnky pre činnosť klubu – ako osadenie sporáka s pecou, ktoré majú slúžiť pre
„krúžok šikovných gazdín“, doplnení kuchynskej linky a ďalších. Veď – nakoniec,
určite sa budeme mať možnosť osobnej presvedčiť ako klub bude fungovať.
S očakávaním výsledkov klubovej činnosti
a želaním pohody v nových priestoroch
bude klub odovzdaný v priebehu letných

mesiacov. Nech splní očakávania našich
seniorov, ktorí, veríme, v jeho priestoroch
strávia nie jednu zaujímavú chvíľu a pre
ktorých bude miestom, kde to „bude žiť“
a kde sa budú radi stretávať. Odovzdanie
klubových priestorov nech je zároveň prejavením vďaky obce za činnosť seniorov
pri údržbe centrálnej časti obce, pri ktorej
údržbe pravidelne pomáhajú.

Slovenské olympijské centrum
ských kruhov je značka, ktorá má vysokú
hodnotu a spojiť meno našej obce práve
s takouto značkou je cieľ, ktorému sa
oplatí venovať čas a zvýšenú pozornosť.
Som rád, že môžem svojou účasťou na
analýze a príprave zaujímavých projektov prispieť k tomu, aby naša obec bola
miestom, ktoré sa teší záujmu pre skvelé
zámery a záujmu vzácnych ľudí, s ktorými sa stretávam pri diskusiách o nich
na rôznych miestach a úrovniach. Zvlášť
ma teší, ak je to pri ich osobnej návšteve
našej obce, tak ako to napríklad zachytáva fotografia z rokovania na obecnom
úrade s prezidentom Slovenského olympijského výboru Františkom Chmelárom
a našim olympijským reprezentantom
Jožkom Göncim o možnostiach vybudovania olympijskej strelnice“, povedal starosta obce Marek Turanský.
Myšlienka Slovenského olympijského
centra vo Voderadoch je stále v hre, ak by
sme chceli použiť trošku športové vyjadrenie. Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa poslanci oboznámili
s návrhom textu Memoranda o spolupráci
medzi Slovenským olympijským výborom, Trnavským samosprávnym krajom
a Obcou Voderady, ktorého zmluvné vyjadrenie je už prezidentom Slovenského

olympijského výboru pánom Františkom
Chmelárom podpísané. Obecné zastupiteľstvo prejavilo záujem pripojiť sa k textu
memoranda, o čom následne starosta na
osobnom stretnutí informoval pána predsedu Trnavského samosprávneho kraja
pána Tibora Mikuša. Starosta vyjadril presvedčenie, že tento projekt by v prípade realizácie úžasným spôsobom zvýšil renomé
obce Voderady. „Známych päť olympij-
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Predaj pozemku

Strom roka 2014?

V snahe o využitie neupotrebiteľného majetku obce, pre ktorý nevidí obec žiadne využitie
sme sa snažili v minulosti pozemok za zdravotným strediskom
zhodnotiť prípravou zámeru
na postavenie dvojdomu a následného predaja konkrétnym
záujemcom. Vzhľadom k tomu,
že o uvedený projekt neprejavil
záujem žiadny záujemca, rozhodlo obecné zastupiteľstvo
o predaja pozemku samostatne. Po diskusii bola odsúhlasená cena na minimálne podanie
za 30 EUR/1m2, pričom nosná
časť diskusie bola práve o výške tejto sumy, ktorá sa niektorým poslancom zdala prinízka.
Po argumentácii starostu obce
však obecné zastupiteľstvo nakoniec odsúhlasilo sumu práve
spomínaných 30 EUR/1 m2. Ani
táto suma však nemotivovala
žiadneho záujemcu a do vypísanej obchodnej verejnej súťaže
sa už v dvoch kolách neprihlásil
nikto. Súťaže boli vyhlásené formou obchodnej verejnej súťaže
a to tak v tlačených médiách ako
aj na internete. Obec ponúka
pozemok s rovnakou cenou aj
do tretieho kola, čo bolo odsúhlasené na júnovom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva uznesením č. 80/2014. Súťaž bude
prebiehať v mesiaci júl 2014.

Aké hodnoty skrýva naša obec? Koľko
vecí máme takých, aby sme sa nimi mohli
pochváliť pred svetom v rôznych prezentáciách, súťažiach a podobne? Myslíte, že také nemáme? Iste máme. Len ich
treba postupne odhaľovať, zviditeľňovať,
uvedomiť si ich prítomnosť medzi nami.
Máme medzi sebou neskutočne šikovných ľudí, nadané deti, veľa kultúrnych
a prírodných skvostov. Máme veci, o ktorých si často ani neuvedomujeme, že sú
výnimočné a predsa. Premýšľajte, premýšľajme a snažme sa našu obec zviditeľniť v každom možnom detaile.....
Občianske združenie Ars Boni v tomto
roku prihlásilo do súťaže o strom roka,
ktorú každoročne vyhlasuje nadácia Ekopolis dva platany, ktoré sa nachádzajú
v areáli bývalej farmy. Ide o unikátne jedince, ktoré rastú ako „dvojičky“, pričom

obvod každého z nich samostatne je viac
ako 5 metrov (5,7 a 5,3) a ich vek sa odhaduje na viac ako 250 rokov. To už je úcty
hodný vek. Sú to nádherné stromy a veríme, že majú šancu na výhru – a ak nie,
tak snáď aspoň postup do užšej súťaže
medzi 12 finalistov. Ruku na srdce – kto
z Vás pri nich ešte nestál a vôbec netuší,
že také niečo nádherné sa nachádza v našej obci?

OUTLET RUN
Neodmysliteľnou súčasťou našej obce je
ONE FASHION OUTLET VODERADY, ktoré vytvorilo v katastri našej obce priestor
s potenciálom rozvoja turistiky, nákupov
a cestovného ruchu. Ako každý veľký projekt sa v začiatkoch musí snažiť o získanie
svojej pozície na trhu, čo v podmienkach
stagnujúcej ekonomiky je úloha neľahká.
S potešením však môžeme sledovať, že
centrum, hoc možno pomalšie ako mnohí
z nás očakávali, si postupne nachádza svojich stálych zákazníkov a ich počty - ako
aj tých náhodnejších - postupne stúpajú,
čomu zrejme napomáhajú aj skvelé sprievodné podujatia, ktoré sa čoraz častejšie
objavujú v portfóliu centra. Medzi tie posledné z mája a júna 2014 patrili napríklad
„fashion víkend“, „deň detí“, „outlet RUN“, či

„ZUMBA maratón“. Tešíme sa ďalšie zaujímavé podujatia a samozrejme, na čoraz
lepšie nakupovanie.
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Nové byty nad zdravotným strediskom

Spoločnosť SOMAT Group poskytuje široké spektrum služieb od developovania, projektovej prípravy a realizácie výstavby nehnuteľností až po property a facility management. Počas viac ako 20-ročného pôsobenia na trhu má spoločnosť na konte množstvo realizovaných projektov a rozsiahle skúsenosti z oblastí, v ktorých podniká. Spoločnosť SOMAT Group a.s. pripravuje rekonštrukciu zdravotného
strediska a prestavbu jeho časti na byty. V polyfunkčnom objekte budú okrem zdravotného strediska dva dvojizbové a dva trojizbové
byty s vlastným parkovaním vo dvore. Predaj bytov je naplánovaný už počas výstavby od júla 2014, tak aby bolo možné zapracovať
aj prípadné individuálne požiadavky budúcich vlastníkov. Predpokladaný termín ukončenia výstavby je september 2014. Veríme, že
prestavba časti zdravotného strediska prispeje k dynamicky sa rozvíjajúcemu prostrediu obce Voderady.
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Technické služby Voderady, s.r.o.
IČO:
DIČ:
Tel.:
E-mail:

47 549 076
20 23 95 17 65
0907 551 284
tsv@voderady.sk

Technické služby Voderady, s.r.o. je spoločnosť zameraná na poskytovanie
služieb v oblasti gastronómie a cateringu. Zameriavame na prípravu jedál z
kvalitných produktov, našou snahou je variť z čerstvých surovín, čerstvého mäsa
bez použitia polotovarov a prevažne zo slovenských potravín.
Radi pre Vás zabezpečíme podujatie akéhokoľvek typu, ako sú napr.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

krstiny
narodeninové oslavy
prvé sväté prijímanie
stužkové
svadby
promočné oslavy
záhradné párty
firemné, obecné, mestské plesy
firemné večierky
recepcie a rauty
obchodné stretnutia
koncoročné kapustnice
kary

Disponujeme vlastnými spoločenskými priestormi s kapacitou:
1x miestnosť pre 25 osôb
1x poľovnícky salónik pre cca 30 osôb
1x miestnosť pre 30 – 40 osôb
2x miestnosť pre 50 osôb
1x sála pre cca 150 osôb (sedenie + tancovanie) – 250 (sedenie)
V prípade, že sa rozhodnete vychutnať si oslavu v pohodlí domova, Vami
objednané jedlo vrátane kompletného servisu bude dovezené priamo k Vám na
miesto a v čase vopred dohodnutom. Tešíme sa na splnenie Vašich želaní!
S pozdravom

Tím Technické služby Voderady, s.r.o.
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Voľba riaditeľa ZŠ s MŠ a ešte pár slov
Facky demokracii. Neviem nájsť vhodnejšie slová na to, akým spôsobom prebiehala voľba riaditeľa Základnej školy s materskou školou vo Voderadoch. Po tom,
čo v prvom kole volieb riaditeľa neuspela
vo výberovom konaní jediná prihlásená
kandidátka sa vytvorilo v prostredí školy dusné prostredie. Kolektív školy riešil
s pobúrením a nevôľou výsledok voľby,
ktorej výsledok mal byť jasný, automatický a jediný možný. Za každých okolností.
Aj v prípade, že predvedená prezentácia
jedinej kandidátky (koncepcia rozvoja
školy na ďalších 5 rokov) nemala relevantnú úroveň očakávanú od takéhoto dokumentu, na základe ktorého sa škola mala
rozvíjať a riadiť počas ďalšieho obdobia.
Prvá facka demokracii prišla hneď po voľbe v podobe vyšetrovania kto a ako hlasoval, obviňovania zradcov a následných
krokov v podobe osočovaní a invektív.
Priaznivci jediného možného výsledku nemohli pochopiť, ako je možné, že
niekto slobodne hlasoval a nerozhodol
sa pre jasné a jediné riešenie. O to smutnejšie, že viacerí členovia komisie prejavili
názor, že voľba nebola odmietnutím osoby kandidátky, ale odmietnutím jej ponuky prezentovanej v koncepcii rozvoja
školy, ktorá bola nedostatočná a neprofesionálna, zjavne podcenená očakávaním
jediného možného výsledku – a to zvolenia. Nikto sa nezaoberal otázkou, prečo sa do prvého kola prihlásil len jeden
kandidát, keď takáto prax bežná vôbec
nie je. Zrejme zohralo významnú úlohu
šírenie informácie o istotách jediného
kandidáta. Je zrejmé, že jeden kandidát je
v prostredí demokracie vždy problémom,
keďže nemá s kým súťažiť a teda je aj ťažké posúdiť jeho kvality.
Do druhého kola sa prihlásili tri kandidátky. To už je podstatne lepšie a demokratickejšie. Koncepcie rozvoja školy
všetkých kandidátov mali požadovanú
úroveň. To je super. Zaujímavé je z môjho pohľadu najmä to, že nová prezentácia pôvodnej jedinej kandidátky bola vo
viacerých veciach popretím skutočností
prezentovaných v tej pôvodnej a teda
aspoň z môjho pohľadu málo dôveryhodná. Veď neviem si predstaviť, čo sa
také podstatné zmenilo za pár týždňov
medzi prvým a druhým výberovým konaním, aby zásadné veci a potreby školy
boli prezentované úplne odlišne tým istým človekom, keď nepočítam, že to tak
bolo urobené len účelovo pre získanie
dôvery a nie z presvedčenia. U mňa je totiž raz niečo označené ako 100% aj brané
ako 100% a nemôžem vzápätí napísať že
je to nedostatočné len preto, že to tak je

akceptovateľnejšie. To však nepovažujem
za závažný problém. Len okrajový, aj keď
vôbec nie zanedbateľný. Za oveľa zásadnejšie považujem snahu a pokusy niektorých ľudí ovplyvňovať členov rady školy
nátlakom a zastrašovaním v prospech
jedného kandidáta a masívnu kampaň
v neprospech iných kandidátov, najmä
v prostredí školy. Niektoré mali dokonca
charakter osobných návštev doma u členov komisie s cieľom zastrašiť a robiť nátlak v podobe požiadavky na podpis hárku ako bude člen voliť. Myslím, že takéto
pokusy sú za hranicou platných zákonov.
Absolútnym vyvrcholením bolo zinscenovanie výberového konania v prostredí,
ktorým boli porušené základné princípy
demokratických volieb - porušením základného pravidla vytvorenia rovnakých
možností a príležitostí pre každého uchádzača. Kým zvýhodnená uchádzačka si
sedela v prostredí svojej kancelárie v kľude a čakala na svoju prezentáciu, ostatné dve kandidátky boli nútené zotrvať
v prostredí demonštrácie, ktorá bola za
prvé neohlásená, za druhé zo strany organizátora výberového konania – rady školy
– absolútne nezvládnutá. Otázkou len zostáva, či nebola zvládnutá zo zanedbania
si povinností alebo účelovo a úmyselne
s cieľom zvýhodniť jedného kandidáta.
Z môjho pohľadu za túto neprofesionalitu a účelovosť nesie priamu zodpovednosť predsedníčka Rady školy Mgr. Gabriela Haršányová a ďalej členka komisie
pani Ľubica Gajarská, ktorej manžel, pán
Zdeno Gajarský bol jedným z hlavných
aktérov demonštrácie prebiehajúcej vonku a ktorý slovne konfrontoval viacerých
členov Rady školy aj kandidátky na obsadzovanú pozíciu. Určite neobstojí tvrdenie, že išlo o pokojné stretnutie rodičov
v záujme podpory ich favorizovaného
kandidáta, viac – menej náhodné, pretože uvedené stretnutie malo všetky znaky
riadnej demoštrácie, s transparentami,
zabezpečeným občerstvením v podobe
pitného režimu a chlebíčkov, ktoré distribuovali konkrétne osoby, takže je veľmi
jednoduché si spojiť súvislosti a pozadie
celej demonštrácie – určite to ale nebol
záujem o deti, aspoň z pohľadu organizátorov demonštrácie nie. Čisto štatisticky, väčšinu účastníkov tvorili učiteľky,
vychovávateľky a iný personál školy a ich
rodinní príslušníci, ktorým ide o ich osobné záujmy a sľúbené miesta a nie ako to
prezentovali, že demonštrujú v záujme
detí. V záujme detí totiž nie je zapájať ich
do problémov dospelých tak, ako sa to
už dlhšie deje na našej škole, kde bežne
deti s učiteľkami a vychovávateľkami rie-
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šia problémy, ktoré by riešiť vôbec nemali,
napríklad, aký kuchár im bude variť. Ten
pôvodný mimochodom veľmi povznesene tiež demonštroval pred školou, zrejme
v záujme lepšieho stravovania detí, ktoré
by rád opäť zabezpečoval. Transparenty,
ktoré – dokonca aj priamo vo volebnej
miestnosti – mali navodiť atmosféru „starostovi ide o pomstu“ a „nám ide deti“ –
môžem považovať za čiastočne pravdivé
– ale len tom, že niektorým prítomným
demonštrantom išlo o ich deti – ale len
o ne – nie o všetky deti, ako ide o ne mne
ako starostovi obce. Kto kedy urobil pre
deti viac v tejto obci ako ja a ľudia v mojom okolí za posledné roky? Nové detské
ihriská, aké nám závidia široko ďaleko,
nespočetné množstvo atrakcií a podujatí všetkého druhu, modernizácia škôlky,
školy na všetkých úrovniach – to je pomsta starostu? Hovorí kto? Účelovo zoskupení ľudia demonštrujúci za svoje výhody,
svoje platy a platy a výhody svojich príbuzných, ktorí medzi seba účelovo alebo
omylom zatiahli pár ľudí, ktorí ani nevedeli, že nedemonštrujú za ich kandidáta, ale
proti starostovi ako to vonku a na chodbách demonštrovali jednotlivci a skupinky z davu? A práve títo sa pokúšali opäť zastrašovať a manipulovať rozhodnutie výberovej komisie, zastrašiť nepohodlných
a neželaných kandidátov. Ako je možné,
že predsedníčka rady školy Mgr. Haršányová umožnila uskutočniť výberové
konanie v takýchto podmienkach? Účasť
verejnosti a účasť demonštrantov na výberovom konaní má aj pri veľmi laxnom
výklade zákona od vytvorenia rovnakých
podmienok pre všetkých kandidátov veľmi ďaleko a od zákonnosti – to ešte posúdia nezávislé orgány na to kompetentné.
Je neskutočné, čoho sú ľudia schopní, keď
ide o ich osobné záujmy. V záujme získania a udržania si dobrých a sľúbených flekov sú ochotní urážať, špiniť, osočovať, zastrašovať a neviem čo ešte. To snáď uvidíme v budúcnosti. Urážať a osočovať ľudí,
kandidátov prihlásených do výberového
konania nie len pred voľbou ale priamo
počas nej je neslušnosťou najväčšieho kalibru a pošpinením dobrého mena našej
obce v širokom okolí. Dobrého mena, ktoré sa tu snažíme budovať už takmer osem
rokov pod mojím vedením. Zastrašovanie
členov výberovej komisie, vytvoreniu revolučných podmienok pri ich rozhodovaní s nátlakom na ich psychiku, výhražné
a urážlivé reči „revolucionárov“ priamo na
chodbách školy, kde prebieha voľba, pokrikovanie na prezentujúcich kandidátov
(konkurenčných) cez okno z ulice (spred
vchodu do školy), transparenty vo voleb-

nej miestnosti, dokonca prítomnosť detí
ako účastníkov demonštrácie .... desím sa
predstavy, ako má naša škola vychovávať
deti, k akých hodnotám ich má viesť, keď
vidia, akým spôsobom sa dospelí snažia
dostať do pozícií v tejto škole. Je to na hlboké zamyslenie. Sám som sa zúčastnil
dva krát volieb, v ktorých som dostal od
občanov dôveru a politický a osobnostý
súboj o túto pozíciu nebol ľahký, bol sprevádzaný emóciami, niekedy až možno pritvrdý ale v konečnom dôsledku zákonný
a férový. Podmienky voľby boli rovnaké
a ľudia v pokoji a bez akýchkoľvek zásahov a vplyvov mali možnosť odovzdať
svoj hlas a rozhodnúť. To, čoho sme boli
svedkami pri poslednej voľbe riaditeľa,
a to ani nie o tak významnú pozíciu – je
náznakom, že zabúdame, čo znamená
demokracia. To je veľmi zlé. Veľmi čakám
na alibistické vysvetlenia hlavných aktérov, ktorí majú svedomie iste veľmi čisté
a budú si umývať ruky s tvrdením, že „oni
nič – oni muzikanti“ – oni len stáli a dívali
sa, kým tí ostatní, za ktorých oni nenesú
žiadnu zodpovednosť robili tie veci, ktoré
by sa robiť nemali. Možno si očistia svedomie falošným zdôvodnením, že konali
kresťansky a z presvedčenia, ako to niektorí z nich radi prehlasujú pri každej možnej príležitosti, hoci vieme, že realita je
úplne iná. O to je to ešte smutnejšie. Áno,
oni boli mimo, tak ako väčšinou, keď ide
o niečo vážne, čo by mohlo znamenať aj
vážne následky. Im len vyhovovalo, aby
„nechutnú prácu“ odviedli za nich iní,
najlepšie zmanipulovaní, ktorí ani nevidia
pravý význam celej situácie a neuvedomujú si závažnosť svojho konania. Rozposielači SMS-iek zvolávali koho sa len dalo
z radov rodičov, známych a podobne na
podporu jedinej dobrej kandidátky. Títo
však boli tak ako to väčšinou býva „zmanipulovanou realitou“ a vtiahnutí do deja,
ktorého pozadie im nikto nevysvetlil. Ani
dnes ešte viacerí z prítomných nevedia na
čo tam vlastne boli. Tí, ktorým to však vyhovovalo, tí to vedia presne.
Funkcia riaditeľa školy sa mala a má obsadiť demokratickým spôsobom, bez
akejkoľvek pochybnosti o porušení zákona. Skupina ľudí jasne bojujúcich o svoje
záujmy – svoje vlastné pracovné miesta,
svoje výplaty a sľúbené benefity, svoje
vlastné deti, si uzurpovala vopred právo
určiť, čo je pre nich vhodné a jedine správne. Všetci s iným názorom sa stali vyvrheľmi a zradcami a bolo potrebné im jasne
naznačiť, že na to môžu doplatiť. HNUS,
aký sa ťažko komentuje.
Počas ôsmych rokov na funkcii starostu som sa snažil maximálne možné

prostriedky a energiu venovať práve
škôlke, škole a vzdelávaniu ako takému.
Vytvorenia tých najlepších podmienok
pre naše deti, pretože viem, že len múdri
a vzdelaní ľudia môžu túto spoločnosť vyviesť zo súčasnej krízy, ktorá nie je až tak
veľmi materiálna ako sa prezentuje, ale
skôr morálna a intelektuálna. Počas tohto
obdobia sme spracovali žiadosti a získali
prostriedky z eurofondov, štátnych dotácií a príspevkov, od sponzorov, cez iné
projekty a mnohé veci sme posunuli na
oveľa vyššiu úroveň, ako si pred pár rokmi ktokoľvek z vás vedel predstaviť, že
je možné. Počas celého obdobia sme na
úrovni starosta obce a riaditeľ školy, pán
Mgr. Bachratý, viedli neustály dialóg,
sprevádzaný často búrlivými výmenami
názorov, vždy však korektnými a smerujúcimi k jedinému cieľu – spolupráci,
vzájomnému rešpektu a rozvoju našej
školy v záujme detí. Veľmi krásne sme sa
rozlúčili s pánom riaditeľom na dojímavom ukončení školského roka, poďakovali sme mu za všetko, čo vo svojej funkcii
vykonal za celé uplynulé obdobie, nie len
ako riaditeľ, ale aj ako učiteľ. Stále mi rezonujú v ušiach jeho záverečné slová: „Učiteľ
som bol a učiteľ aj zostanem!“ Áno, učiteľ
je to správne poslanie a poňatie – tak si
môžeme pamätať aj jeho prácu na pozícii
riaditeľa, pretože nikto nemôže spochybniť, že aj cez túto funkciu sa vždy pozeral
na svoje povolanie ako poslanie. Poslanie
učiteľa. Mal veľa dôvodov prísť so mnou
ako starostom obce do prudšej výmeny
názorov, a to sa aj dialo – a vždy – tak ako
to má byť, medzi funkcionármi, ktorí si
veci vedia vysvetliť, vydiskutovať a nájsť
riešenia. A my sme ich aj nachádzali a výsledky hovoria za všetko. Vždy mal moju
podporu, vždy spolu s ním celé vedenie
školy, vždy v prospech celého kolektívu
a vždy v prvom rade v prospech žiakov.
Vždy sa na svoju funkciu dostal čestne
a legitímne, bez akejkoľvek pochybnosti.
A dnes? Ešte len na sklonku jeho funkčného obdobia, už má niekto ambíciu prevziať riaditeľskú stoličku za každú cenu?
Za akúkoľvek cenu? Hanbil by som sa po
takto potupne získanej dôvere predstúpiť pred žiakov a predstaviť sa ako nový
riaditeľ školy. Tento fľak sa zmyť nedá, ani
umytím si rúk. Je to potupné a hanebné
víťazstvo. O to smutnejšie, že doterajšia
práca víťaznej uchádzačky v tejto škole
bola mnohými, vrátane mňa ako starostu
obce, vždy vydvihovaná o oceňovaná ako
vzorová. Veľmi si želám, aby takéto pozadie voľby akého sme boli svedkami negatívnym spôsobom neovplyvnilo fungovanie celej školy na dlhé obdobie.
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Ešte niekoľko slov
Dlhé roky sme si vedomí toho, že náš
školský systém sa uberá zlým smerom.
Ale paradoxne - vyhovuje nám to. Vychovávame generácie nepoužiteľných
ľudí, výsledkom čoho je vysoká miera
nezamestnanosti a frustrácia ľudí, ktorí
nemôžu nájsť spoločenské uplatnenie.
Výhodu majú tí, ktorí nie sú podpriemerní a priemerní, pretože ich šance na lepší
a kvalitnejší život sa tým zlepšujú. Výhodu majú tí, ktorí si uvedomujú, že priemernosť nestačí. Výhodu majú tí, ktorí sa
snažia myslieť trochu dopredu a študujú
nie pre známky ale pre život. Mnohé naše
školy produkujú vyznamenaných žiakov,
aby sa zapáčili rodičom, ktorí sú spokojní s úspechom svojich detí, hoci v skutočnosti známky neodrážajú potrebný
rozsah vedomostí. Takýmto žiakom neopodstatnene stúpa sebavedomie a viera vo vlastné kvality, hoci lepšie by bolo
pracovať na svojom zdokonaľovaní, tvrdo a zodpovedne. Takýmto prístupom im
veľmi ubližujeme. Pre naše deti je dnes
škola naozaj hrou. Škola totiž väčšinu dňa
nevzdeláva a žiaľ ani nevychováva. Výsledok je v podobe žiakov, ktorí nevedia
pozdraviť riaditeľa, učiteľa, staršieho človeka, .... žiakov, ktorí učenie aj život považujú za počítačovú hru a virtuálnu realitu.
Skutočné učenie a získavanie vedomostí
nahrádzame oddychovými aktivitami
v čase riadneho vyučovania. Opäť chyba.
Áno, iste – chyba je už aj vo výchove a nárokoch v rodine, lenže za to zodpovedá
každý sám. Za školu nesieme aj prenesenú zodpovednosť. Vyznamenaní žiaci (aj
tí s horšími známkami) sa bez problémov
dostávajú na hocijakú vybranú strednú
školu, pretože stredné školy sú platené
z normatívov na počet prijatých žiakov,
bez ohľadov na ich kvalitu. Výsledkom
je napríklad to, že na Slovensku máme
265 gymnázií. Na čo? Produkujeme maturantov, ktorí sú neuplatniteľní na trhu
práce ale to nevadí, pretože každý kto
chce sa poľahky dostane na vysokú školu, ktorých je neúrekom ( na čo? ) a ich
existencia tiež závisí na počte študentov.
Výsledkom sú absolventi, ktorí znovu nenachádzajú uplatnenie, pretože študovali
veci, o ktoré nikto na trhu práce nemá
záujem. Tak si niektorí urobia aj dve aj tri
vysoké školy, namiesto jednej náročnej
a využiteľnej. Čo ale potom? Frustrácia,
sklamanie, sebavedomie padá dolu pri
zistení, že ich spoločenské uplatnenie je
mizerné. Osobne si myslím, že je najvyšší
čas zamyslieť sa nad tým, či takýto systém
vzdelávania naozaj chceme pre naše deti,
alebo či nezačneme hľadať riešenia a sta-

vať pre naše deti také ciele a nároky, aby
raz v živote mohli povedať: „dakujeme, že
ste nás pripravili pre život“. Život už totiž
nie je žiadna hra. JUDr. Marek Turanský

Názor členov rady školy
Vážení spoluobčania, vážení rodičia,
ako mnohí už viete v našej obci sa konala
voľba riaditeľa ZŠ s MŠ. Do prvého kola
voľby sa prihlásila iba jedna kandidátka
a tá nebola Radou školy zvolená. Následne sa konalo druhé kolo, do ktorého
sa prihlásili tri kandidátky. Keďže po voľbách sa šíria po obci nepravdivé, doslova
urážajúce reči o niektorých členoch Rady
školy a o priebehu volieb dovoľte mi, aby
som vyjadrila svoje pocity ako členka
Rady školy. Rada školy má 11 členov. Sú
v nej zastúpení rodičia z Voderád, Slovenskej Novej Vsi, Pavlíc ďalej pani učiteľky
zo ZŠ i MŠ a taktiež poslanci Obecného
zastupiteľstva. Voľby riaditeľa ZŠ s MŠ
sa zúčastnili aj zástupcovia školskej inšpekcie a Krajského školského úradu. Už
od samotného začiatku volieb panovalo
v ovzduší akési napätie a nervozita. Pred
budovou školy sa zhromažďovali rodičia
s malými i väčšími deťmi, zamestnanci
školy a ich rodinní príslušníci. Až neskôr
som sa dozvedela, že prišli demonštrovať
za zvolenie pani zástupkyne Zlatohlávkovej na post riaditeľa ZŠ. Osobne som
privítala nové kandidátky, ukázala som
im priestory ZUŠ a vošla som do volebnej
miestnosti. Medzitým sa demonštrujúci
húfne hrnuli na chodbu pred dvere do
volebnej miestnosti. Ešte stále som nechápala, čo sa to vlastne deje. Predsedníčka Rady školy všetkých prítomných
členov poinformovala o priebehu celých
volieb. Okrem toho aj o možnosti, že volieb sa môžu zúčastniť aj rodičia. Priznám
sa, nemala som o tom žiadnu vedomosť,
nakoľko pri minulých voľbách nikto takú
možnosť nikdy nevyužil. Ale všetci prítomní sme to odhlasovali. Navrhla, aby
počet zúčastnených rodičov bol 20,
s čím ale viacerí členovia nesúhlasili. Tak
sa dohodlo, že voľby sa zúčastní 10 rodičov. V zastúpení boli rodičia z Voderád,
Pavlíc, Slov. Novej Vsi, pani učiteľka z I.
stupňa i z II. stupňa. Zdalo sa, že voľby sa
môžu začať. Keď tu zrazu 2 zástupcovia
rodičov rozvinuli heslo, na ktorom bolo
napísané „Starostovi ide o pomstu, nám
o deti“. Vyrazilo mi to dych. V miestnosti
nastalo hrobové ticho. Zrazu som nechápala, že o akú pomstu ide, veď do školy
chodia aj starostove deti, aj deti pracov-
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níkov obecného úradu atď. Bolo to veľmi
deprimujúce najmä pre slabšie povahy.
Myslím si, že predsedníčka Rady školy
mala ihneď zasiahnuť. Viem ako sa mohli
cítiť kandidátky počas prezentácie, keď
ako cudzie osoby v našej obci si prečítali
toto nehanebné heslo. Počas prezentácie
kandidátky z Piešťan (bola prvá v poradí)
sa niektorí prítomní rodičia správali neprimerane (úškrny, nesúhlas hlavou, nevraživé pohľady). Pred príchodom druhej
uchádzačky sme museli upozorniť predsedníčku Rady školy, aby rodičov poučila,
upozornila na ich správanie počas prezentácie ďalších kandidátok. Po prestávke
bola druhá skupina rodičov pozmenená
(niektorí rodičia sa vymenili, čo nemali,
mali byť tí istí). Po skončení prezentácie
všetkých troch kandidátiek sme všetci
opustili volebnú miestnosť a 3 členovia
volebnej komisie sčítali hlasy. Po oboznámení s výsledkom volieb nás predsedníčka Rady školy vyzvala, aby sme odsúhlasili, že výsledok voľby nebudeme do troch
dní zverejňovať. Návrh sme jednohlasne
odsúhlasili. Požiadala nás, aby sme ešte
vyčkali, kým napíše zápisnicu, ktorú musíme podpísať. Medzitým sme mohli vyjsť
von. Keď som vychádzala z miestnosti,
jeden z rodičov ma slovne napadol, postavil sa mi do cesty a silou mocou chcel
vedieť odo mňa výsledky volieb. Hoci som
sa mu snažila vysvetliť, že ešte nemôžeme
zverejniť výsledok, nechcel mi veriť a pred
demonštrujúcimi rodičmi sa ma snažil ponížiť! Musela som privolať predsedníčku
Rady školy, aby ona vysvetlila jemu i rodičom, na čom sme sa dohodli. Po podpísaní zápisnice sme sa rozišli.
Podľa môjho názoru nemali všetky kandidátky vytvorené rovnaké podmienky vo
výberovom konaní.
Mgr. Helena Císarová

•
Vážená redakčná rada Voderadčana, ďakujem za priestor na vyjadrenie ohľadom
voľby riaditeľa ZŠ s MŠ Voderady.
Prvé kolo voľby riaditeľa ZŠ s MŠ Voderady
Nezvolením jediného kandidáta na pozíciu riaditeľa ZŠ s MŠ sa strhla vlna kritiky
členov Rady školy, ktorí hlasovali proti
zvoleniu v počte 7 z 13. O všetkých členoch sa v obci rozprávalo a kritizovali nás
za to, že sme vyjadrili svoj názor. Príčinou,
prečo som jedinej kandidátke nedala
svoj hlas bol, že vo svojej prezentácii sa
nezmienila o potrebách materskej školy,
hoci je ich dosť. Ja, ako rodič detí, ktoré
navštevujú MŠ ich vidím hneď niekoľko :
MŠ kapacitne nevyhovuje počtu prihláse-

ných detí, chýba prítomnosť špeciálnych
pedagógov a logopédov – prváci sa už
viackrát vrátili po niekoľkých mesiacoch
späť do škôlky alebo opakovali ročník, nedostatok pedagogického a pomocného
personálu, budovu treba zvonku upraviť
a zatepliť, chýbajú chodníky, chýba moderné vybavenie tried, učebné a výchovné pomôcky pre deti. Reakcia rodičov detí,
ktorí sú žiakmi základnej školy: „načo toto
všetko, veď tam chodia deti iba 3 roky!!!“
Plánované vybudovanie záhradky za MŠ
sa mne osobne zdá byť veľmi malý plán
na to, aby som bola presvedčená o kvalitách, ktoré má mať riaditeľ školy a škôlky.
Druhé kolo voľby riaditeľa.
Ako viete, do druhého kola sa prihlásili tri
kandidátky. Úlohou 13 členov Rady školy
bolo vypočuť si ich životopis, oboznámiť
sa s pracovnými skúsenosťami a úspechmi, ktoré vo svojom povolaní dosiahli,
a v neposlednom rade nám mali predstaviť ich plány do budúcna s voderadskou
základnou a materskou školou. V tomto
druhom kole sa pani zástupkyňa Zlatohlávková predstavila ako osoba, ktorá
naozaj pozná problémy voderadskej základnej a materskej školy, ktoré určite
konzultovala so svojimi podriadenými
a rodičmi detí, pre ktorých 15 rokov pracovala ako zástupkyňa. Ja si jej dlhoročnú prácu a jej poslanie vážim, nikdy som
ju neignorovala ani nekritizovala. Je na
škodu veci, že niektorí rodičia ma bezdôvodne kritizovali a obviňovali ma z úplatkárstva a zaujatosti. Som zamestnaná 16
rokov v zdravotníctve. V pracovnom aj
osobnom živote som zistila, že najhoršia
na svete je ľudská hlúposť. Ľudia sú rôzni
... aj vo Voderadoch.
Verím, že plány, ktoré boli na prezentácii
predložené, či už v prospech základnej
alebo materskej školy, budú v spolupráci
kvalifikovaných zamestnancov základnej
a materskej školy, rodičov a obecného
úradu splnené v prospech našich detí. Ale
všetko zlé je na niečo dobré ...
Článok som začala poďakovaním, a tým
chcem aj skončiť. Ďakujem tým ktorí pri
mne stáli a čo je dôležité, verili mi.
Mgr. Ľubica Ivančíková

•
Voľba riaditeľa základnej školy s materskou školou sa v našej obci konala
27.06.2014 v súlade s termínom vyhlásenia. Na úvod nás pani predsedníčka
rady školy Mgr. Gabriela Haršányová
informovala o požiadavke, aby sa zástupcovia verejnosti mohli zúčastniť prezentácie jednotlivých kandidátov. Podľa

pani predsedníčky bola táto možnosť
v súlade s platnou legislatívou, rada školy odsúhlasila účasť zástupcov verejnosti
za podmienky, že nebudú rušiť priebeh
volieb. Pri vystúpení prvej kandidátky
začala prítomná verejnosť rušiť priebeh
jej prezentácie svojimi pripomienkami,
vystúpili s plagátom, čím podľa môjho
názoru porušili kritéria rovnosti podmienok pre prezentácie kandidátov. Všetkým
členom rady školy, rovnako ako rodičom,
by malo v prvom rade záležať na kvalite
vyučovacieho procesu, na kvalitnej príprave našich deti pre život. Sme všetci
ľudia a každý ma pravo na emócie, avšak,
mali by sme ich prejavovať s patričnou
úrovňou kultúrnosti a úcty voči všetkým
ľuďom. Toto by malo platiť v na pôde školy aj mimo nej, pretože deti vnímajú naše
kroky všade. A všetci mame v rukách najsilnejší nastroj výchovy – vzor.
MVDr. Stefan Rusenov
Možnosť vyjadriť sa k téme sme ponúkli
všetkým členom rady školy. Príspevok
poslali len zverejnení traja členovia.
redakčná rada
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Základná škola
Koniec školského roka sa nezadržateľne
blíži a vysnívané prázdniny sú už celkom
predo dvermi. S koncom školského roka
vždy prichádza aj bilancovanie výsledkov
našej práce. Žiaci z našej základnej školy sa aj v tomto školskom roku zúčastnili
mnohých súťaží a olympiád. Priniesli veľa
ocenení a medailí. Asi stojí za zmienku spomenúť aspoň zopár najväčších
úspechov z vedomostných súťaží, na
ktoré sme my, ako učitelia, právom hrdí.
Koncom decembra sa uskutočnila celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov
2. - 5. ročníka, pod názvom Všetkovedko,
v ktorom sme získali najväčší tohtoročný úspech. Viktorka Dobišová, žiačka 5.
ročníka, získala v celoslovenskom kole
krásne 2. miesto a stala sa tak spomedzi
1 274 súťažiacich, druhou najúspešnejšou piatačkou na Slovensku. Veľmi pekné miesto v tejto súťaži získala aj Olívia
Zatková, ktorá sa umiestnila na 7. mieste.
Aj v ďalšej celoslovenskej vedomostnej súťaži, Expert geniality show, ktorá
je určená pre žiakov 6. -9. ročníka získali
naši žiaci pekné umiestnenie. V každej
kategórii si zmerali sily s viac ako 1200
súťažiacimi. Najúspešnejšími spomedzi všetkých súťažiach z našej školy boli:
Simona Zlatohlávková - 7. ročník, René
Domény - 6. ročník a Gregor Bilčík - 9. ročník. Naši žiaci sa dostali do prvej stovky
najúspešnejších žiakov Slovenska. Súťaž je zameraná na vyhľadávanie talentov, má vzbudzovať u žiakov hlbší záujem o rôzne oblasti ľudského poznania
a motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu.
Tento rok sa tradične súťažilo aj v pred-

nese poézie a prózy - Hollého pamätník. V obvodnom kole v Trnave nás reprezentovali žiačky Emma Gajarská, 8.
ročník a Tamarka Bilčíková, 3. ročník.
Obidve dievčatá získali krásne ocenenie - 2. miesta vo svojich kategóriách.
Naši žiaci nás reprezentovali aj v obvodnom kole
dejepisnej olympiády v Trnave, kde získal žiak 6. ročníka, Matúš Dubovský 3. miesto.
Na záver školského roka sa zúčastnili naši
žiaci olympiády v anglickom jazyku, pod
názvom Harmoniáda, ktorú organizovala súkromná jazyková škola Harmony. Z
tejto súťaže nám priniesla najvyššie ocenenie Zuzka Halgašová, 9. ročník, ktorá
obsadila 1. miesto. Výborne sa darilo aj
Tatianke Svrčkovej, 6. ročník, ktorá získala

3. miesto. Úspešní boli tento rok aj žiaci 9.
ročníka. V celoslovenskom testovaní Testovanie 9 sa im podarilo získať o 13% lepšie výsledky, ako bol celoslovenský priemer. Všetkým úspešných žiakom srdečne
blahoželáme a veríme, že aj na budúci
školský rok sa ešte viac žiakov zapojí do
vedomostných súťaží a budeme sa môcť
pochváliť ďalšími peknými úspechmi.
Všetky úspechy v škole sú vždy výsledkom svedomitej práce žiakov a učiteľov,
ktorí im svoje vedomosti obetavo a trpezlivo po celý rok odovzdávajú. Úspechy
vždy posúvajú vyššie, tak dúfame, že aj
našu školu tieto úspechy budú posúvať
stále vpred.

Základná umelecká škola
S nadchádzajúcim koncom šk. roku
2013/2014 prichádza i čas bilancovania.
Základná umelecká škola vo Voderadoch
v tomto školskom roku prešla opäť veľký
kus cesty. Štvrtý školský rok našej samostatnej existencie ukázal, že sa stávame
školou, ktorá sa bez predsudkov môže
zrovnávať s akoukoľvek inou, mnoho rokov fungujúcou umeleckou školou.
Tradičné koncerty a divadelné predstavenia, organizované v priebehu roka, začala
navštevovať široká verejnosť nielen z našej obce. Z koncertov a predstavení sa stávajú podujatia nielen pre rodičov účinkujúcich detí, ale sú z nich verejné kultúrne
podujatia. Naša ustanovizeň začala plniť
posolstvo, ktoré nám prináleží zo samotnej podstaty. Stávame sa neprehliadnuteľnou kultúrnou inštitúciou v obci, čo nás

veľmi teší. Úspechy žiakov ZUŠ:
Pätnásty apríl 2014 sa zapísal do histórie
voderadskej umeleckej školy veľkými písmenami. V tento deň naše deti vycestovali do dvoch kútov Slovenska, aby si tam
zmerali sily s ďalšími svojimi rovesníkmi.
Dosiahli niekoľko skvelých úspechov.
Najpočetnejšia skupina vycestovala do
Senice. Deti z literárno-dramatického odboru pod vedením pani učiteľky Barbory
Bazsovej sa zúčastnili krajského kola súťaže SENICKÁ DIVADELNÁ JAR, kde získali
hneď tri veľké ocenenia. Náš divadelný
súbor pod názvom „Divadielko na dlani“ získal 2.cenu a zároveň dve špeciálne
ceny za najlepší scenár/réžiu a kostýmy/
kulisy. Špeciálne ocenenia si vážime obzvlášť preto, že sú výsledkom autorskej
práce našich skvelých pani učiteliek Mgr.

art. Barbory Bazsovej a Jany Kuššovej.
O úspech v Senici sa pričinili títo naši
mladí divadelníci, členovia Divadielka na
dlani:
Emma Gajarská, Simoneta Šimková, Patrícia Podmanická, Stephanie Rusenová,
Tamara Bilčíková, Tereza Sárková, Vladka
Prosmanová, Bibiana Mišíková, Lucia Krivosudská, Karolína Pastuchová, Izabela
Janíčková
V tento deň vycestovala z našej zuš-ky aj
ďalšia skupinka detí, ktorá smerovala do
Novej Bane. Tu prebiehala nadregiónová
akordeónová súťaž. Deti z oddelenia klávesových nástrojov pod vedením Mgr.
art. Michala Matejčíka zabojovali s rovnakým úspechom, ako ich spolužiaci v Senici. Súťažili v troch rôznych kategóriách
a priniesli z nich tri druhé miesta! O tento
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úspech sa zaslúžili Veronika Pergyová, Dominik Sagan a Nina Berglová.
Folklórny súbor
Vedenie umeleckej školy sa už tretí rok
snaží v obci Voderady vybudovať tradičný
detský folklórny súbor. Vytvorenie folklórneho súboru vnímame ako cestu k záchrane zabudnutých tradícií obce. Detský
súbor by sa mal zameriavať na záchranu
dedinských zvykov (pochovávanie Moreny, fašiangy, stavanie mája, koledovanie
atď.) Tento cieľ aj napriek problémom
hodláme splniť.
Naše snahy sa v minulosti darili len čiastočne. Dobrá myšlienka a koncept fungovania pokrivkával na nesprávnom zacielení sa na vekovú skupinu detí. V ostatných
rokoch sme do súboru prijímali predovšetkým deti z druhého stupňa základnej
školy, ktoré však pod tlakom množstva
iných krúžkových aktivít postupne súbor
opúšťali. Samozrejme vieme, že dôvod
bol častokrát aj teenedžerský vek a s ním

spojená hanblivosť a obava z výsmechu
rovesníkov.
Zmena v budovaní folklórneho súboru
prišla v tomto školskom roku. Vďaka dobrej spolupráci so zástupkyňou pre materskú školu Adrianou Polakovičovou sme
rozbehli prípravný kurz folklórneho tanca
aj v materskej škole. Predpokladali sme,
že deti, ktoré si včas podchytíme, budú
prirodzene v školskom veku pokračovať
v umeleckej škole. A naozaj! Do tanečného oddelenia sa nám v tomto roku prihlásilo najviac detí. Veríme, že po čase aj
folklórny súbor bude úspešne šíriť meno
našej školy i obce.
Herečky z Voderád majú ďalšiu úspešnú
divadelnú sezónu za sebou.
O aké herečky to ide? No predsa o tie najšikovnejšie detská z literárno- dramatického odboru ZUŠ vo Voderadoch. Práve tie
pod réžiou Barbory Bazsovej naštudovali,
tak dobré predstavenie, že si z krajskej divadelnej súťaži odniesli, ako jediné až tri

Materská škola - výber z aktivít
Stane sa komár kráľom zvierat?

Divadelné predstavenie pod názvom
,,Ako sa komár stal kráľom“ znelo hneď
v začiatku ako veľký nezmysel. Všetci
sme ale zvedavo čakali ako sa príbeh
vyvinie. Jedna bábkoherečka predviedla
ale pekný výkon a rozprávka v jej podaní bola naozaj zážitkom pre deti. Pointa
a poučenie ako vždy viedli k tomu, že nie
hrubá sila vždy zvíťazí a rozum je oveľa
väčší pán bez menšej námahy. Komár
v príbehu premohol mocného leva bez
námahy prostým bzučaním v jeho uchu.
Komár však urobil veľké gesto a kraľovanie prenechal levovi s podmienkou užitočnou pre všetky zvieratá, že sa nesmie

ceny. Inscenácia z názvom „Ako zavesiť
strašidlo na štipec“ získala druhé miesto
a individuálne ocenenie za scenár, scénu
a kostýmy. Tento rok je jedinečný aj tým,
že pod vedením pána riaditeľa základnej
umeleckej školy Michala Matejčíka vznikol detský divadelný súbor. Od februára
tohto roku si naši divadelníci hovoria Divadielko na dlani. Podľa najnovších správ
mladé herečky zo súboru sú nadšené,
pretože tento rok si užili kopec zábavy, ale
zároveň sa veľa naučili. Potvrdili to aj 26.
mája 2014 na doskách Kultúrneho domu
vo Voderadoch, kde odohrali už spomínané predstavenie hneď dvakrát. A ako to
dopadlo? Búrlivý potlesk na konci predstavení prezrádzal, že Divadielko na dlani
opäť zabodovalo. Reflektory zhasli, herečky sa rozutekali a nastalo ticho. Nie však
na dlho. Divadielko na dlani sa na Vás milí
diváci teší aj na budúci rok .
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láci navštívili knižnicu v Trnave a mali
skutočne veľký zážitok. Priestory starej
budovy na ne pôsobili nedobytne a tajuplne. Až teta knihovníčka im dala pocit pohodlia a s rozprávkou im priblížila
celú históriu knižnica. Interaktivitou ich
uvoľnila natoľko, že v závere sa deti cítili
ako na starom známom mieste a nikomu
sa nechcelo ani odísť domov. Knižnica
má zrejme naozaj čarovnú moc keď v jej
prostredí sa zdajú pre deti všetky knižky
zaujímavejšie a krajšie.

Malí umelci

sa predviedli našim deťom na milom
koncerte v prostredí ZUŠ vo Voderadoch. Pozvanie sme samozrejme s ra-

vyvyšovať nad menšie tvory v ríši. Deti
po predstavení výtvarne znázornili svoje
dojmy.

Masky, masky, masky...

zneli slová kolom dookola pred karnevalom. Deti vždy túto tradíciu prežívajú
veľmi intenzívne a vtiahnu do aktivity
všetkých rodičov. Masky boli opäť iné,
nápaditejšie. Radosť z tanca a predvádzania masky mali všetci bez výnimky.
Tento rok boli všetky deti pripravené zabojovať o prvenstvo v nápaditosti.
Po dobrej zábave a tanci sa občerstvili
a oboznámili sa s pravidlami a systé-

dosťou prijali, lebo vidieť deti takmer
v rovnakom veku hrať na hudobnom nástroji je niekedy až neuveriteľné. Ich prejav deti veľmi obdivovali a dostali príležitosť si nástroje aj sami vyskúšať. Ktovie?
Možno v tej chvíli sa niektoré z našich
detí rozhodli pre niektorí z hudobných
nástrojov a jedného dňa budú aj z nich
malí umelci.

Koniec zimy

mom tomboly. Samozrejme ani jeden
neodišiel bez ceny (to by bola iná muzika!).

Mesiac knihy

Marec je mesiacom knihy a bolo by od
veci, aby sme aj deťom nevštepovali
dôležitosť literatúry ako takej a knihy
vôbec. Po prvý raz sme sa v tejto aktivite vybrali za hranice Voderád. Predško-

Aj keď nie veľmi studená, ale veľmi dlhá
a vlečúca sa zima konečne aspoň symbolicky odišla naším utopením Moreny,
v miestnom potoku. Túto tradíciu si zachovávame už niekoľko rokov a veríme,
že ešte niekoľko rokov budeme. Je to
aktivita ktorá v sebe skrýva celý týždeň
sprievodných aktivít od tvorenie samotnej Moreny cez naučenie básničiek,
piesní až po poučenia z rešpektu k ohňu
a vode.
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Brigáda

Pre objasnenie fám a dohadov pre okoloidúcich materskej školy chcem uviesť,
že na našu požiadavku Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo odstránenie z areálu
MŠ 7 kusom krovín tisu . Boli to dreviny,
ktoré nemali v materskej škole miesto
z dôvodu bezpečnosti detí, nakoľko sú
jedovaté nielen plody ale aj ihličie.
Na prvej brigáde sa upravoval povrch
na ktorej sa zúčastnilo 16 rodičov, čomu
sme sa veľmi tešili a všetkým ďakujem.
Korene však zostali a s tým sme nerátali. Nedokázala ich odstrániť technika
bez odkopania. Žiadali si ďalšiu brigádu
zdatných oteckov detí v MŠ. Chcem týmto poďakovať ôsmym húževnatým chlapom, ktorý sa brigády zúčastnili. Chcem
len podotknúť, že na takýchto aktivitách
je vidieť, komu nie je ľahostajné, čo sa
u nás deje. A nie len to. Aj cez trasúce sa
unavené ruky sme sa počas 5 hodinovej
práce dokázali zasmiať a porozprávať
o veciach, na ktoré bežne nemáme čas.
I keď je to zo 65 detí len malá čiastka,
stále verím, že sa to zlepší. Nemôžu nám
byť predsa naše deti ľahostajné, či? Nabudúce sa budeme tešiť na možno ďalšie nové ruky priložené k dielu. V areáli
zostali ešte tri kusy koreňov.

Tvorivé dielne s jarnou tematikou

Na tohtoročných dielňach sa zúčastnilo z prítomných 54 detí 48 rodičov.
Tento záujem nás nesmierne teší a rok
čo rok je stále viac aktívnych. V príjemnej atmosfére deti spolu s rodičmi a pani učiteľkami nielen pracovali
a vytvárali pekné originály ale najmä
dávali deťom pocit, že učiteľky a rodičia sú pre ne tými najbližšími priateľmi.

Mami, mami mamička

Sviatok mamičiek sme oslávili v kultúrnom dome aj v materskej škole. Nie je
ľahké prejaviť matke v tomto veku vďačnosť. Deti sa snažili ako najlepšie vedeli a naučili sa pre túto príležitosť veľmi
pekné pásma piesní a básní a zhotovili
rôzne darčeky podľa svojich možností.
Možno neboli dokonalé, ale boli úprimné a tvorené pre Vás mami, ktoré ste pre
ne tým najdôležitejším človekom na
svete.

MDD

Oslávili sme ho v areáli MŠ s poriadnou
opekačkou a čokoládovou fontánou,
ktorá bola sladkou odmenou po rôznych
súťažiach. Za snahu boli odmenené medailami a diplomom na pamiatku. Tento

sviatok nám už pripomína, že sa blíži koniec ďalšieho školského roka.

Dopravné ihrisko v Trnave

Na dopravnom ihrisku v Trnave sme boli
po prvý krát a stálo to za to. Deti sa veľmi tešili a splnilo to ich očakávania. Po
prednáške a odprezentovaní dopravných situácií v učebni si deti posadali za
volanty vozidiel a nasadli na kolobežky
a bicykle. Riadenie premávky bolo pod
odborným okom inštruktorky a za nesprávne správanie boli riadne a rázne
napomenutí. Pri odovzdávaní preukazov
cyklistu museli malí hriešnici prisľúbiť,
že ich správanie na ceste bude v realite
oveľa disciplinovanejšie ako na cvičisku.
Všetci nakoniec osvedčenia dostali.

Projekt Rozprávkové lavičky

stále pokračuje ale v oveľa väčšom rozsahu. Starosta obce s tímom pracovníkov rozbehol úspešný projekt, v ktorom
sú podstatným prvkom spomínané
rozprávkové lavičky do materskej školy.
Snažíme sa doň aktívne zapojiť všetky
učiteľky z MŠ a verím, že tie krásne lavičky budú čoskoro slúžiť našim deťom,
ktorým miesto na odpočinok počas hier
na dvore stále chýba.
Tiež sa nám začína črtať pekné oplotenie
areálu, ktoré by už v novom školskom
roku malo nielen chrániť ale aj skrášľovať materskú školu. Verím, že tieto práce sú začiatkom možno ďalších rekonštrukčných prác na materskej škole. Je
to jedna z posledných budov obce, ktorá
nedostala nový vzhľad ale tešíme sa že
aj to bude a vopred ďakujeme.

Výlet

Výlet do Bielych Karpát na minifarmu
v LUBINE 18. júna, rozlúčka s predškolákmi 26. júna a zasa odchod jednej generácie detí. Posledné dve veľké akcie,
ktoré nás čakajú. Jedna veselá, druhá
plná emócií a život pôjde ďalej.
Nové deti, noví rodičia, nové vzťahy - ale
zostanú staré spomienky, ktoré si určite
na deti uchováme. Tak nám nezostáva
nič iné len dúfať, že sme pre ne urobili
to najlepšie, čo sme mohli a zaželať im
veľa, veľa úspechov v škole a všetkým,
ktorí tento občasník čítajú, prajem krásne leto plné slniečka.
Adriana Polakovičová

Hasiči
Niektoré udalosti sa v Dobrovoľnom
hasičskom zbore vo Voderadoch každoročne opakujú, čo z dlhodobejšieho
hľadiska predstavuje vytváranie tradícií,
na ktoré sme právom hrdí. Rok 2014
sme začali Výročnou členskou schôdzou
18. januára v spoločenských priestoroch
kultúrneho domu, tentokrát však s menšou účasťou našich členov. Pozvanie
prijali aj viacerí hostia, medzi ktorými
boli: Ing. Ivan Mička – predseda OV DPO
v Trnave, JUDr. Marek Turanský MBA –
starosta obce, Mons. Ján Bučík – správca
farnosti a zahraničná delegácia z družobnej obce Velké Pavlovice, vedená p.
Miroslavom Adámkom. S týždenným
odstupom sme boli zasa my hosťami na
Výročnej valnej hromade u našich priateľov spoza rieky Moravy.
Začiatkom roka sa začala napĺňať reforma Dobrovoľnej požiarnej ochrany
SR, ktorú vytvorilo Ministerstvo vnútra
SR s tým, že dobrovoľné hasičské zbory
budú vo väčšej miere začlenené do Integrovaného záchranného systému v SR.
Náš zbor bol vybraný do najvyššej kategórie „A“, ktorú sme po inšpekcii z Hasičského a záchranného zboru SR v mesiaci
apríl potvrdili ako jeden zo 78 zborov
v tejto najvyššej kategórii a celkových
1229 zborov v SR! Touto reformou sa
začala intenzívnejšia podpora výcviku
a odbornej prípravy členov dobrovoľných hasičských jednotiek. Už začiatkom
roka vybraní členovia zboru absolvovali
kurz obsluhy motorových píl, školenie
vodičov hasičských vozidiel, základnú
prípravu členov hasičských jednotiek
a kurz strojníkov. Na tieto školenia sme
získali dotáciu z Ministerstva vnútra SR.
Ďalej sme doplnili zásahové prostriedky
a osobnú zásahovú výstroj jednotlivca,
na ktorú sme obdržali dotáciu od DPO
SR. Kategorizácia hasičských zborov,
ako sa tento dokument nazýva, nie sú
len výhody vo forme dotácií, ale hlavne
povinnosti, ktoré musí každý zbor plniť.
Dúfame, že si toto vysoké hodnotenie
udržíme a budeme robiť dobré meno
generáciám hasičov z našej obce.
Z tradičných kultúrno-spoločenských
akcií sme v prvom polroku organizovali „Pochovávanie BASY“. Tohto roku
to bolo už pätnástykrát! Aj tohtoročná
„BASA“, ako po minulé roky, bola ohodnotená veľmi kladne, o čom nasvedčuje
aj vysoká návštevnosť tohto podujatia.
Členovia DHZ Voderady sa v mesiaci máj
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zúčastnili 2. hasičskej púte v Šaštíne za
účasti najvyšších predstaviteľov DPO SR
a zborov z celého západného Slovenska.
Po ročnej prestávke sa Jarné kolo súťaže
mladých hasičov „Plameň“ uskutočnilo
v našej obci. V kategórii dievčat obsadili mladé hasičky z Voderád 1. miesto a
chlapci skončili na 3. mieste. Súťažilo sa
v požiarnom útoku s vodou a preteku
jednotlivca. Okresné kolo hry „Plameň“
opäť hostila blízka obec Zeleneč. Súťažilo sa v štafete CTIF. V silnej konkurencii
sa dievčatá z DHZ Voderady umiestnili
na 3. mieste a chlapci skončili na peknom 2. mieste. V zahraničnej súťaži vo
Velkých Pavlovicách chlapci získali 3.
miesto a dievčatá boli, žiaľ, diskvalifikované.
Nezabúdame ani na Medzinárodný deň
detí. Organizujeme ho v spolupráci s vedením a učiteľským zborom Základnej
školy vo Voderadoch ako športovo-oddychové dopoludnie pre všetkých žiakov, ktorí navštevujú miestnu školu.
Družstvo mužov sa v 1. polovici roka zúčastnilo viacerých súťaží, napr. Okresné
kolo pripravenosti v Zelenči (4. miesto),
pohárové súťaže Košolná, Boleráz (2.
miesto), Veľké Úľany (3. miesto) a Sládkovičovo (1. miesto). Zbor organizuje
taktiež Nočnú pohárovú súťaž, ktorá sa
konala 28. 6. 2014 v miestnom parku.
Naši členovia sa zúčastnili okrem pohárových súťaží aj súťaže„Železný hasič“ vo
Vladislavi v ČR a Abraháme.
Ale neorganizujeme len súťaže a spoločenské podujatia. Naši členovia v spolupráci s preventivárom obce urobili plánované preventívne prehliadky domov.
Boli zorganizované viaceré brigády na
hasičskej zbrojnici, ktorá je stále v rozostavanej podobe, no snažíme sa, aby
bola čo najskôr dokončená. V neposlednom rade sme nápomocní Obecnému
úradu pri rôznych činnostiach spojených
s chodom obce (preplachovanie kanalizácie). Aj státie pri Božom hrobe na veľkonočnú sobotu a organizácia procesií
sú udalosťami, ktorými sa snaží DHZ
Voderady udržiavať tradície našej obce.
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Z činnosti JDS vo Voderadoch

Po výročnej schôdzi ZO JDS, ktorá sa konala 13.2.2014, sa výbor ZO zišiel, vyhodnotil jej priebeh a prerokoval Plán činnosti
na rok 2014. Zameriavame sa najmä na
tie akcie, o ktoré naši seniori majú najväčší záujem. Prvá väčšia akcia sa konala 26. apríla 2014 v Hrnčiarovciach nad
Parnou pod názvom „Babičkine dobroty“.
Už po štvrtýkrát sa tu zišli hlavne seniorky – výborné kuchárky z piatich ZO JDS
(Voderady, Cífer, Križovany, Dolné Orešany a Hrnčiarovce). Naše šikovné členky
pripravili a priniesli na ochutnanie vyše 30
druhov jedál a múčnikov ( zákuskov ). Nechýbala ani torta, ktorá mala zo všetkých
toriet najväčší úspech. Aj touto cestou sa
chceme všetkým ochotným seniorkám
úprimne poďakovať. Dňa 2. mája sme
tak ako každý rok pripravili pre našich
seniorov zájazd do Bratislavy na výstavu
Flóra 2014. Zúčastnilo sa 31 členov. Hoci
výstavné priestory boli o niečo menšie,
stále bolo čo obdivovať a mnohí si nakúpili potrebné sadenice kvetov, zeleniny
aj potrebné záhradkárske náradie. Dňa
9. mája OkrO JDS v Trnave zorganizovala
nové podujatie „ Súťaž vo varení guľášu “.
Bol to nultý ročník, na ktorom sa mali prípadne „ vychytať “ nedostatky. Zúčastnilo
sa ho päť vybraných ZO z okresu. ZO JDS
v Cíferi sa podujala a ponúkla priestory na
realizáciu tejto akcie. Keďže na prípravu
účasti podujatia bolo málo času, výbor na
zasadnutí rozhodol a odsúhlasil, ktorí členovia sa ho zúčastnia. Zároveň OkrO JDS
určila počet účastníkov (max. 15 členov).
Uprednostnili sme tých, ktorí sú najviac
aktívni počas celého roka (športovci, brigádnici, atď.). Dňa 17. mája 2014 sa konala ako každý rok púť do Šaštína, ktorej

sa seniori vždy radi zúčastňujú. V tomto
roku našej ZO JDS bolo odsúhlasených
a pridelených OkrO JDS v Trnave 8 poukazov na rekreačné pobyty. Boli poukázané
hlavne tým členom, ktorí sa pobytov ešte
nezúčastnili. V tomto čase výbor pripravuje účasť aj s ostatnými organizáciami na oslavách Dňa detí, ďalej účasť TZ,
športových hrách, prehliadke speváckych
súborov, festivalu Rukami a srdcom atď.
V závere chceme srdečne zagratulovať a
poďakovať Evke Konyarikovej za účasť
a reprezentáciu našej organizácie, ktorá
sa zúčastnila Mestských športových hier
v Trnave a priniesla 1 zlatú medailu za
hod granátom na cieľ a bronzovú za hod
válkom. Ďalej chceme poďakovať aj nášmu ďalšiemu výbornému športovcovi p.
V. Orešanskému za účasť, aj keď sa práve
disciplíny, v ktorých mal súťažiť neuskutočnili kvôli nepriaznivému počasiu.
Veríme, že naša činnosť, ktorej zmyslom
je skvalitniť život seniorov v našej obci
bude pokračovať naďalej k ich väčšej
spokojnosti. Za touto činnosťou je predovšetkým obetavá práca členov výboru i niektorých ochotných členov ZO. Za
podporu starostu obce a obecného zastupiteľstva patrí naša vďaka.
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Prameň - 10. výročie speváckeho súboru

Spevácky súbor bol založený 13. apríla
2004 ako súčasť ZO JDS vo Voderadoch.
Vtedy sa zišli seniori a seniorky, ktorí radi
spievajú a chcú užitočne tráviť svoj voľný
čas. Umeleckou vedúcou sa stala Mgr. Helena Císarová a doprovod na akordeóne
sa podujala Mgr. Marcela Lančaričová.
S elánom a chuťou sa všetci zapojili do
nácvikov piesní charakteristických pre
našu obec. Dlho sme rozmýšľali ako súbor
pomenujeme. Nakoniec sme sa dohodli
na názve Prameň. A prečo práve Prameň?
Lebo náš spev vyviera hlboko z našich
sŕdc. A chceme ním na vystúpeniach roz-

dávať ľuďom – našim poslucháčom lásku,
radosť, priateľstvo a pohodu. Za svoje
motto sme si vybrali známy výrok sv. Au-

gustína : „ Nedá sa pochopiť, ani vysloviť
slovami, čo spieva srdce. “
Prvé verejné vystúpenie súboru sa konalo
8.5.2004 v kultúrnom dome vo Voderadoch pri príležitosti Dňa matiek. Potom
už nasledovali vystúpenia v blízkom i ďalekom okolí. Čoskoro sme sa dostali do
povedomia poslucháčom celého okresu
Trnava. Začali nás pozývať pri príležitostiach rôznych osláv, reprezentovali sme
obec Voderady aj v južných Čechách na
Folklórnych slávnostiach. Dovolím si podotknúť, že veľmi úspešne. Každý rok
reprezentujeme obec na okresných spe-

váckych prehliadkach seniorov, odkiaľ si
vždy prinesieme Čestné uznanie. Posledné dva roky sme účinkovali v Pezinku, kde

sa koná už známa prehliadka speváckych
súborov pod názvom „ Slnko v nás “. Odtiaľ
sme si odniesli najvyššie ocenenie „ Cenu
primátora “. Veľmi nás to potešilo a dodalo
ďalšiu chuť do nácvikov nových a nových
piesní. Sme hrdí na to, že sme poctení
každý rok otvárať náš voderadský festival
Rukami a srdcom. Stal sa našou srdcovou
záležitosťou a sme radi, že sa stáva známy v širokom okolí. Za výdatnej pomoci
OcÚ, OZ a starostu obce sa nám podarilo nahrať 2 CD nosiče. Na prvom CD pod
názvom „ Pod lipkou “ sú nahraté piesne
ľudové z blízkeho a ďalekého okolia, piesne upravené, ktoré vyjadrujú lásku k vlasti,
národu i k človeku. Na druhom CD „ Nad
horami vyšla hviezda “ poslucháči nájdu
tie najkrajšie piesne s vianočnou tematikou. Momentálne v súbore účinkuje 24
členov, a tak sa zaradil medzi najväčších
seniorských súborov v okrese. Pri tejto
príležitosti mi dovoľte spomenúť aj náhle
a bolestivé odchody našich členov súboru, a to výborných spevákov p. J. Macku
a p. K. Koleniča. Obaja nám boli veľkou
oporou. Nech odpočívajú v pokoji. Úprimné a srdečné poďakovanie patrí všetkým
členom súboru, ba aj tým, ktorí už s nami
nespievajú, lebo museli odísť od nás z rodinných alebo zdravotných dôvodov.
Veľká vďaka im patrí zato, že obetovali zo
svojho voľného času množstvo hodín pri
nácvikoch, vystúpeniach a úspešnej reprezentácii našej peknej obci. Ďakujeme
aj predsedníčke ZO JDS p. M. Psotovej. Na
jej podnet bol súbor založený. Marienka,
vďaka Ti !
V závere naše úprimné poďakovanie patrí
aj OZ a predovšetkým starostovi obce p.
M. Turanskému za finančnú i morálnu pomoc a podporu. Ďakujeme aj všetkým zamestnancom OcÚ za výbornú spoluprácu.
Prameň
Spevácky zbor prameň rozdáva dobrú
náladu pri príležitosti domácich podujatí ale reprezentuje úspešne Voderady aj za hranicou chotára. Bolo mi cťou
zaželať členom zboru všetko najlepšie
pri príležitosti 10. výročia. Poďakovanie
zvlášť patrí umeleckej vedúcej pani Mgr.
H. Císarovej, ktorá obetavo vedie zbor
počas celej existencie. Teší ma, že členovia prijali moje pozvanie na spoločnú
ochutnávku husaciny do známeho Chorvátskeho Grobu, kde sme si mali možnosť zaspomínať na niektoré vystúpenia
zboru a ako inak samozrejme zaspievať
si zopár pekných piesní.
Marek Turanský, starosta
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Floppers
Voderadskí futsalisti majú za sebou ďalšiu,
v poradí piatu sezónu, v ktorej sa umiestnili na konečnom 11-tom mieste. Pre
niekoho to bola sezóna prvá, pre iného
posledná. Zažili v nej ľahšie aj ťažšie časy,
dobré aj horšie výsledky. V poslednom
trojkole však chlapcom z Floppers išlo o
veľa. Rozhodovalo sa, či v konečnom zúčtovaní obsadia lepšiu ako 13-tu priečku
a tým pádom zotrvajú v 1. lige okresného futsalu. Na to však potrebovali vyhrať
všetky tri zostávajúce zápasy, no hlavne
ten posledný. Napriek veľkému psychic-

Aerobik
kému tlaku a zraneniam, ktoré ich sprevádzali celý rok, sa im to podarilo, čo samozrejme patrične oslávili.
Z nových posíl sa najviac presadil David
Čarnogurský, ktorý nastrieľal v sezóne
11 gólov. Najlepším strelcom sa v tomto
ročníku premierovo stal Patrik Páleník so
16-timi presnými zásahmi, čím si vyslúžil
prezývku „snajper“. Do ďalšej sezóny nastúpia Floppers v nových dresoch vďaka
dotácii od obce Voderady. Ďakujeme
všetkým priaznivcom a tešíme sa na nasledujúcu sezónu.

Pozývam Vás každý týždeň, vždy v pondelok a v stredu o 18. hod. do prístavby
telocvične základnej školy, kde cvičíme
Body Styling. Cvičenie je pravidelne dopĺňané o novinky vo svete fitness. Aby
nezostalo len pri krátkych ukážkach v
rámci Body Stylingu, pripravila som pre
Vás ukážkové hodiny rôznych druhov
aerobiku.
Cvičenie „Zdravý chrbát“ a Pilates sú
vhodné pre všetky vekové kategórie,
pre ľudí so sedavým zamestnaním ako i
pre tých, ktorí trpia bolesťami chrbta, sú
hypermobilní, majú radi pomalé tempo
pri cvičení.
Cardio a tabata tréningy sú zamerané
na rýchle a efektívne spaľovanie tukov,
zlepšenie kondície, zvýšenie vytrvalosti
a sily. Výsledky prichádzajú veľmi rýchlo.
Cardio tréning sa sústredí predovšetkým
na striedanie rýchleho a pomalého tempa, zatiaľ čo tabata Vás dotiahne až na
vrchol Vašich fyzických síl. Pri tomto cvičení sa strieda maximálne tempo s fázou
odpočinku. Je to cvičenie, pri ktorom
prekonáte sami seba. Nabije Vás neskutočnou energiou a skvelým pocitom.
Tak si to príďte vyskúšať! A nezabudnite,
že od 18.7. do 17.8. máme aerobikové
prázdniny!
Vaša cvičiteľka Zuzana

Majstrovstvá Trnavského kraja v mariáši
V sobotu 28. júna 2014 sa uskutočnili
v kultúrnom dome I. Majstrovstvá Trnavského kraja v mariáši. Turnaj pre priaznivcov mariášu pripravil nedávno založený Trnavský mariášový klub na čele s p.
Viliamom Rybárom, prezidentom klubu.
Turnaj sa začal prezentáciou hráčov o 8.00
hod. Turnaja sa zúčastnili hráči z okolitých

obcí trnavského regiónu, ale aj širšieho
okolia. Spolu ich bolo 87. Počas celého
podujatia vládla v sále kultúrneho domu
priateľská atmosféra, samozrejme nechýbalo napätie vyplývajúce zo samotnej
hry. Občerstvenie zabezpečili Technické
služby Voderady. Víťazom 250 eurovej výhry a 1. Majstrom Trnavského kraja sa stal

Ján Turánek z Alekšiniec. Druhý skončil a
150 eur si odniesol hráč Trnavského klubu
Rudolf Hano a tretím bol Jozef Kočíšek s
výhrou 75 eur. Pre všetkých zúčastnených
bola pripravená tombola v podobe pekných a hodnotných vecných cien.
Víťazom blahoželáme!
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Stolný tenis
Stolnotenisové družstvo Voderady ukončilo svoje pôsobenie v 8.lige Majstrovstiev
okresu Trnava súťažný ročník 2013/2014
na peknom 2.mieste. Na základe propozícii Majstrovstiev okresu sme ako druhí
v tabuľke 8.ligy hrali baráž s predposledným družstvom 7.ligy družstvom Trakovice C o postupe, resp. udržanie sa v 7.lige.
Prvý zápas sa odohral v Trakoviciach, kde
naše družstvo v zložení: Peter Szilágyi, Víto
Orešanský, Luboš Zlatohlávek, Roland Mizera a Vlado Schiffel zvíťazilo 10:3.
Odvetný zápas sa hral vo Voderadoch dňa
15. 5. 2014, v ktorom sme nastúpili v rovnakom zložení ako v Trakoviciach, a v domácom prostredí sme vybojovali postup
do 7 ligy Majstrovstiev okresu víťazstvom
10:4.
Postupom sme si splnili cieľ, ktorý sme
si dali hneď po skončení nášho prvého
pôsobenia v 8.lige MO Trnava, keď nám
našim umiestnením na treťom mieste
v súťažnom ročníku 2012/2013 unikla
možnosť postupu.
Chcel by som týmto poďakovať hráčom
Petrovi Szilágyimu, Vítovi Orešanskému,
Lubošovi Zlatohlávkovi, Rolandovi Mizerovi, Jozefovi Hanzelovi a Vladovi Schiffelovi, ktorí odohrali ligové zápasy za naše
družstvo, ale aj hráčom Lubošovi Sitárovi
a Lubošovi Zaťkovi ktorí sa síce nezapojili
do súťažných zápasov, ale aktívne pristupovali k tréningovému procesu, výsledkom ktorého je už spomenutý historický
postup Voderád do vyššej ligy v Majstrovstvách okresu v stolnom tenise.
Poďakovanie stolnotenisového klubu
Voderady patrí za podporu klubu tiež aj
predstaviteľom obce Voderady a taktiež
vedeniu ZŠ Voderady, ktorí nám pomohli
vytvoriť dobré podmienky k činnosti
klubu a teda tiež im patrí podiel z nášho
úspechu postupu do 7.ligy.
Okrem výborného umiestnenia a teda aj
postupu do 7.ligy sa hráči nášho klubu
aktívne zúčastňovali stolnotenisových
turnajov, v rámci regiónu západného Slovenska, kde sme reprezentovali náš stolnotenisový klub a našu obec Voderady
s dobrými výsledkami.
Verím že dosiahnuté úspechy oslovia
aj ostatných obyvateľov obce, predovšetkým mládež, aby sa rozšírila členská
základňa stolnotenisového klubu. Stolnotenisový klub Voderady si získal organizovaním alebo svojou účasťou na turnajoch
mnoho kontaktov a skúseností, vďaka
ktorým vie aj v budúcnosti využiť v prospech zapojenia sa zdatnejším ale aj tým

začínajúcim nadšencom stolného tenisu
do športových zápolení, či už formou turnajov, účasťou v amatérskej stolnotenisovej interlige prípadne za určitých podmienok vytvorenie B družstva s následným
prihlásením do 8. resp. 9 ligy Majstrovstiev
okresu.
VS
Kto nemá spoluhráča, môže si prísť zahrať a s našim novým automatickým
podávačom loptičiek.
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Wing Tsun na Deň detí.

Na Deň detí sme usporiadali otvorený tréning, kde sme si spoločne zatrénovali s každým, kto mal chuť a prišiel bližšie. Niektorí sa iba zvedavo opodiaľ
prizerali, no a tí, ktorí nabrali odvahu zapojiť viac zmyslov a prežiť niečo nevšedné, si odniesli zážitky z cvičenia. Počas tréningu sme precvičovali jednotlivé formy Wing Tsun (zostavy) a ich praktické použitie, prebiehala príprava nácviku do súťaže. Rozprávali sme sa a vymieňali si vlastné skúsenosti
s inými bojovými umeniami. Pre všetkých odvážlivcov SME pripravili Cestu bojovníka, ktorá pozostávala z piatich súťažných úloh: 1. Rovnováha, 2.
Rýchle ruky, 3. Silné nohy, 4. Tvorivosť, 5. Bojovnosť. Súťažné úlohy pre deti
boli navrhnuté tak, aby prevetrali ich pohybový, kognitívny a tvorivý potenciál. Hravou formou sme deti začlenili do precvičovania jednotlivých techník
v skutočných situáciách. Ukázali sme si prácu s telom, vnímanie vzdialenosti
a realizáciu odvádzacích techník proti úchopom, strkaniu či chytaniu.
Veríme, že ste sa dobre bavili a prídete si vyskúšať Wing Tsun o trochu viac
na niektorom z ďalších milých podujatí alebo priamo na náš tréning. Ak
máte akékoľvek otázky týkajúce sa správania, ovládania sa, či zachovania sa
v akejkoľvek situácii, neváhajte sa na nás obrátiť. Ďakujeme všetkým hrdinským zúčastneným za prežitie peknej soboty, ale hlavne malým bojovníkom
za ich odvahu! Tešíme sa na budúce :-)
		
		
						
MV
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Futbalisti

Výlet na Beckov

KONEČNÁ TABUĽKA SEZÓNY 2013/2014 „Dospelí“
Poz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Majcichov
Voderady
Biely Kostol
Lokomotíva Trnava
Kátlovce
Pavlice
Špačince
Dobrá Voda
Boleráz „B“
Bučany
Bohdanovce
Ružindol
Suchá n/P
Dechtice
Košolná
Smolenice

Z
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V
20
18
18
17
16
15
14
14
13
11
11
11
10
9
6
6

R
3
5
5
3
3
5
8
3
3
6
4
1
2
2
6
3

P
7
7
7
10
11
10
8
13
14
13
15
18
18
19
18
21

G
76
66
68
84
62
61
39
63
66
47
40
41
41
45
35
41

A
29
38
33
45
49
41
31
57
62
54
71
70
53
81
65
96

B
63
59
59
54
51
50
50
45
42
39
37
34
32
29
24
21

G
149
145
117
79
108
100
70
81
59
39
52
61
25
7
0

A
30
30
45
32
71
64
51
68
61
68
129
114
145
184
0

B
67
61
58
49
47
47
47
37
35
29
24
23
7
4
0

G
165
108
97
127
92
102
61
80
53
44
38
29
29
17

A
18
21
32
41
45
49
53
54
80
137
131
109
132
140

B
71
64
56
55
52
48
40
35
27
24
21
19
15
6

Komisia pre mládež a vzdelávanie v spolupráci s obcou pripravuje jednodňový výlet na Beckov. Predbežný termín
je stanovený na jeden deň v týždni od
18.8.2014 do 22.08.2014 a závisí od počasia. Na výlet môžete prihlásiť deti prvého až štvrtého ročníka. Autobus, dozor a
občerstvenie zabezpečí obecný úrad, takisto aj vstup pre deti na zrúcaninu. V prípade záujmu môžete svoje deti prihlásiť
mailom na: simkova@voderady.sk, alebo
osobne na sekretariáte obecného úradu
do 04.08.2014. Ak by ste mali záujem ako
rodič sa zúčastniť výletu s nami, budeme
radi, ak sa k nám pridáte. Poplatok je 2
eurá na osobu a bude použitý na úhradu
cestovných nákladov.

Žijú medzi nami

KONEČNÁ TABUĽKA SEZÓNY 2013/2014 „Dorast“
Poz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Smolenice
Horses Šúrovce
Zeleneč
Križovany-Vlčkovce
Opoj
Voderady-Pavlice
Dolné Orešany - Košolná
Hrnčiarovce
Brestovany
Zavar
Špačince
Modranka
Zvončín
Ružindol-Biely Kostol
Voľný los

Z
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
0

V
22
20
19
15
15
15
15
12
11
9
8
7
2
1
0

R
1
1
1
4
2
2
2
1
2
2
0
2
1
1
0

P
3
5
6
7
9
9
9
13
13
15
18
17
23
24
0

KONEČNÁ TABUĽKA SEZÓNY 2013/2014 „Žiaci“
Poz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Horné Orešany
Smolenice
Horses Šúrovce
Vlčkovce - Križovany n/D
Dechtice
Ružindol-Biely Kostol
Hrnčiarovce
Cífer
Brestovany
Slávia Trnava
Voderady
Bučany
Majcichov
Špačince

Z
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
23
21
18
17
17
15
13
10
8
8
6
6
5
2

R
2
1
2
4
1
3
1
5
3
0
3
1
0
0

P
1
4
6
5
8
8
12
11
15
18
17
19
21
24

Narodila som sa v roku 1923 v Dolnom
Lopašove. Pochádzam zo skromnej rodiny. Bolo nás 5 detí, dnes sme už len
dve sestry. Prežila som dlhý a ťažký život. Po ťažkom úraze som musela ísť
do Domova dôchodcov. Vybrala som si
Domov Sociálnych služieb Pokoj vo Voderadoch. Myslela som si, že na mojej
ceste ma už nič nečaká, keď mi jedného
dňa zavolali zo Základnej školy a spýtali
sa ma, či by som nechcela ísť do školy
a porozprávať niečo deťom. „Ja 90-ročná
babka v rokoch, kto by sa už len zaujímal
o mňa a deti, že by ma počúvali“. A tak sa
aj stalo, nakoniec som do školy išla. Rozprávala som deťom rôzne príbehy a tiež
som im čítala rozprávky. Tohto roku som
v škole bola už po tretíkrát a verte, je to
pre mňa neuveriteľný zážitok. Vždy sa teším a prosím Boha, aby mi dal silu a prežila som ďalší rok v zdraví. Som pyšná,
že vo veku 91 rokov mám zdravý rozum
a okolo seba rodinu a veľa dobrých ľudí,
ktorí do môjho života vstúpili až teraz,
ale navždy zostanú v mojom srdci a zaslúžia si v ňom čestné miesto.
Františka Hájková
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Anglické kurzy so Charlotte
Obec od februára 2014 začala kurzy anglického jazyka s rodenou angličankou Charlotte. Záujem bol o tri kurzy pre dospelých - Začínam, Rastiem a Konverzácia, ktoré
boli takmer všetky naplnené. Deti rozvíjali svoje schopnosti v kurzoch READY-STEADY-GO. Myslíme si, že učiť sa anglicky s angličankou je pridaná hodnota pre každého študenta. Na základnej škole vyčlenili pre Charlotte výuku žiakov II. stupňa. V
lete bude Charlotte lektorkou počas letného tábora Harmony, a takisto od septembra
budú pokračovať kurzy v základnej škole pre žiakov v rámci vyučovania, poobedňajších hodinách samotné kurzy, ktoré dáva obec do ponuky a takisto na obci pre dospelých. Obec podporila kurzy dotáciou, ktorú schválilo obecné zastupiteľstvo v rámci
programu vzdelanejšia obec.

V našej rodine sme štyria, ja, moja mladšia sestra Holly, moja mama a otec.
Žijeme v malej dedine v strednom Anglicku, neďaleko Notthinghamu. Študovala som na univerzite v Leeds arabčinu a kultúru strednéhoŠkolský
východu.
rok 2014/15
Rada čítam a raz do týždňa hrávam s priateľmi badminton.

Harmony

Cenník a ponuka kurzov Harmony pre obec VODERADY

Ponuka kurzov vo Voderadoch 1. 9. 2014 - 30. 6. 2015
1. september 2014 - 30.jún 2015

Platby

Počet hodín (45min)
Kurzy v ponuke

Cieľová skupina

Dni výučby

Časy výučby

kurzu

tvorivej
angličtiny

Základná cena 15% zľava, naraz
kurzu
najneskôr do
31.8.2014

READY 1

prváci

Ut, Št

14:00 - 14:45

72

4

275 €

READY 2

druháci

Ut, Št

14:55 - 15:40

72

4

275 €

STEADY 1
STEADY 2
GO 1
GO 2
JUNIOR 1
Začínam
Rastiem

tretiaci
štvrtáci
piataci
šiestaci
7-9, falošní začiatočníci
dospelí začiatočníci
dospelí mierne pokročilí

Po, St
Po, St
Pia
Ut, Št
Po, St
Po, St
Po, St

14:55 - 15:40
14:00 - 14:45
14:00 - 15:35
15:45 - 16:30
15:45 - 16:30
18:40 - 20:10
17:00 - 18:30

72
72
72
72
72
144
144

4
4
4
4
4
0
0

275 €
275 €
275 €
275 €
309 €
420 €
420 €

Upevňujem

dospelí pokročilí

Ut, Št

17:00 - 18:30

144

0

420 €

Individuálny kurz

ktokoľvek

podľa dohody

podľa dohody

20

0

320 €

234 €
234 €
234 €
234 €
234 €
234 €
263 €
357 €
357 €
357 €
272 €

na splátky (31. august 2014, 30.
november 2014, 31. január 2015,
31.marec 2015)

1 x 59 Euro + 3 x 69 Euro
1 x 59 Euro + 3 x 69 Euro
1 x 59 Euro + 3 x 69 Euro
1 x 59 Euro + 3 x 69 Euro
1 x 59 Euro + 3 x 69 Euro
1 x 59 Euro + 3 x 69 Euro
1 x 65 Euro + 3 x 77 Euro
1 x 89 Euro + 3 x 105 Euro
1 x 89 Euro + 3 x 105 Euro
1 x 89 Euro + 3 x 105 Euro
-

Prednostný zápis

23.júna 2014 - 31.augusta 2014

Výhody prednostného zápisu

osobná zľava -15% z plnej výšky kurzovného pri platbe naraz
osobná zľava -15% z 1.splátky v prípade platby na splátky
učebnice v cene kurzu

23.7.2014/9:02
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Interview

Farnosť

Prečo si sa rozhodla prísť učiť angličtinu na Slovensko?
Na Slovensko som prišla, pretože som chcela viac spoznať krajinu, o ktorej som nevedela veľa. Keď som hľadala prácu, zaujala
ma Harmony ako spoločnosť, v rámci ktorej
môžem rásť a ktorá mi bude nápomocná,
a preto som verila, že v novom prostredí sa
rýchlo zabývam.

Sú v živote človeka miesta, ktoré má rád, obľúbil si ich, vracia sa k ním a cíti sa na týchto
miestach dobre. Pre niektorých to môže byť rodičovský dom, kde prežil svoje detstvo.
Pozná tam každý kút a to je mu príjemnou spomienkou na radostné chvíle ranných
rokov života. Pre iných to môžu byť lokality, kde radi zájdu počas víkendu, aby si v zátiší od okolitého ruchu trochu oddýchli, nabrali nových síl, elánu a pokochali sa krásou
prírody, ktorá ich obklopuje. Aby tam prežili nejeden pekný večer so svojimi blízkymi
a priateľmi a v družnej debate sa vzájomne obohatili novým poznaním. Pre ďalších
sú to miesta, ktoré objavili pri svojich výletoch alebo dovolenkách. Nesmierne sa im
tam páčilo, boli nadchnutí krásou a veľkoleposťou okolia, prírodných útvarov a nádhery prírody, ktorú tam videli. Len ťažko sa lúčili s týmto okolím, keď nadišiel deň ich
odchodu. No už teraz sa tešia, ako opäť počas prázdnin či dovoleniek budú môcť zas
navštíviť svoje obľúbené miesta. Jedným slovom- mnohí z nás môžeme mať k svojmu
srdcu pripútané miesta, na ktorých sa vždy dobre cítime. Avšak pre naše povinnosti
naša prítomnosť na týchto miestach, hoci ich máme radi, nie je až taká častá. V najbližších dňoch zaplavia naše noviny, časopisy a média ponuky na letné dovolenky.
Ponuka bude pestrá od tuzemských miest až po exotické pobyty. To je však ponuka,
ktorú si môžeme dovoliť raz- dvakrát za rok. My by sme ale nechceli prežívať príjemné
chvíle len takto zriedkavo. Vďačne by sme prijali, keby takýchto pekných momentov
bolo omnoho viac a najlepšie každý deň. Túto ponuku máme v rukách ale my sami.
Príroda a okolie, ktoré nás obklopujú, nás môžu nadchnúť, dodať nám dobrej nálady.
Keby sme tam ale boli dlhý čas sami, asi by sme sa dobre necítili. Krásu a pôvab týchto
miest nám veľakrát sprostredkovali ľudia, ktorí boli s nami, ktorých sme tam stretli, na
ktorých v obľube spomíname. Miesta, kde momentálne žijeme sú nám azda všedné,
pretože tam prežívame podstatnú časť nášho života. Buďme ale my sami“ miestami
a prostredím“, kde sa iní cítia dobre, kam radi zájdu, pretože sú si vedomí, že sa pri nás
obohatia, nájdu novú vzpruhu do ďalších dní. Aj my sami sa potom budeme dobre cítiť. A pri takejto pohode budú medzi naše obľúbené miesta zaiste patriť aj naše
domovy, v ktorých prežívame každý deň. Prajem Vám, aby ste sa obohatili v duchu
týchto slov kdekoľvek budete. Pekné dovolenkové leto priatelia.
						
Mons. Ján Bučík-farár

Si rada, že si k nám prišla?
Áno, som. Všetci boli od začiatku ku mne
veľmi priateľskí, ľudia ma zdravia, keď ma
vidia. Je milé, že sú ľudia takí prívetiví.
Ako sa ti páči naša obec a jej obyvatelia? Vedela by si ju porovnať s typickou
anglickou dedinou?
Som veľmi rada, že som prišla do Voderád,
je to veľmi pekná obec. Som ohromená tým,
koľko vecí bolo v poslednej dobe obnovených alebo postavených. Myslím si, že Voderadčania sa navzájom rozprávajú viac, než
ľudia v mojej dedine v Anglicku a obzvlášť
deti trávia viac času hraním sa vonku. Ale
všimla som si napríklad i kultúrny rozdiel v
tom, že v Anglicku je čakanie v rade, napríklad na autobus, pre ľudí prirodzenejšie, než
tu.
Ako dokážeš komunikovať čisto v angličtine aj s ľuďmi, ktorí vedia po anglicky veľmi málo?
Snažím sa používať slovnú zásobu zodpovedajúcu jazykovej úrovni študentov, aby
porozumeli čo najviac. Niekedy si niektoré
slovíčka musíme ukázať pantomímou, nakresliť ich alebo sa pozrieť do slovníka. Viem,
že to môže byť niekedy frustrujúce, ale keď
sa pokúšate vyjadriť len po anglicky slovnou
zásobou, ktorú už ovládate, namiesto toho,
aby ste si vyhľadávali každé druhé - tretie
slovíčko, veľmi to napomáha rozmýšľaniu
v angličtine a pomôže vám to zapamätať
si oveľa viac vecí. Podporuje to prirodzenú
konverzáciu.
Sú tvoji voderadskí študenti dobrí študenti? :-)
Áno, sú to veľmi dobrí študenti. Mnohí sú
veľmi usilovní a snažia sa zlepšiť a takých
študentov je radosť učiť. Je úžasné pomáhať ľuďom, ktorí sú takí zvedaví a chcú sa
zlepšovať.
Prečo by sa, podľa teba, mali ľudia učiť
angličtinu?
Myslím si, že angličtina môže byť pre nich
veľmi užitočná, pretože sa ňou môžu dohovoriť v mnohých krajinách. Nehovorím len o
komunikácii s Angličanmi alebo Američanmi, ale aj s ľuďmi, ktorí sa angličtinu naučili
ako cudzí jazyk. Keďže angličtina sa bežne
používa v mnohých profesionálnych oblastiach a v takmer všetkých kútoch sveta,
zaručene sa vám zíde, či už v práci alebo na
cestách.
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Rukami a srdcom 2014

Milí priaznivci letných festivalov. Aj tento rok sa môžete tešiť na rozmanitý
program v rámci voderadského festivalu
Rukami a srdcom 2014. Čo nás teda čaká?
Piatkový program na hlavnom pódiu
nám otvorí vystúpenie učiteľov zo ZUŠ.
Po úspešnom vystúpení ZUŠ vo Voderadoch na ostatnom festivale sme sa rozhodli v tradícii pokračovať. Kapela zostavená z učiteľov si na tohtoročný festival
prichystala skladby od známej skupiny
The Beatles. Svetoznáme songy anglickej
kapely vystriedajú tóny vychádzajúcej
hviezdy Simony Martausovej, ktorá sa do
povedomia slovenskej hudobnej scény
dostala len prednedávnom. V krátkom
čase nahrala dva úspešné albumy a jej
piesne znejú denne v éteri slovenských
rádií. Na našom festivale sa speváčka
Simona Martausová predstaví v sprievode svojej kapely. Sviežu hudbu Simonky
Martausovej vystriedajú pódioví profesionáli z ľudovej skupiny Kollárovci. Ich živá
hudba, temperamentný spev a humorné
slovo vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá vyčarí na vašej tvári úsmev
a dobrú náladu. Nosným pilierom repertoáru Kollárovcov je slovenská ľudová
pieseň, ktorá dostáva nový šat, príjemný
aj pre tých, ktorí tento žáner nikdy nevyhľadávali. Piatkový festivalový program
je zostavený tak, aby bol zacielený na
širokú vekovú a aj štýlovú skupinu ľudí.
Preto v dramaturgii nemohol chýbať ani
country žáner, ktorý sa po skúsenostiach
z ostatných ročníkov festivalu teší veľkej
popularite. Žáner trampskej hudby budú
reprezentovať muzikanti z kapely Veslári. Kapela Veslári je najstaršou country
skupinou na Slovensku a od roku 1971,
kedy vznikla, sa v nej vystriedalo viac ako
60 muzikantov. Kapela účinkovala aj so
známym americkým spevákom Billym
Ryanom. Na našom festivale sa výnimočne predstavia aj s írskou speváčkou Luan
Parle, ktorá bude vrcholom piatkového
hudobného programu. Luan Parle, ktorá

v r. 2007 dostala ocenenie za najlepšiu
írsku speváčku, spolupracovala s najúspešnejšími anglickými a americkými
producentmi. Robila predskokanku Eltonovi Johnovi a spievala i na turné Jamesa
Blunta. Umelecký festival Rukami a srdcom býva dvojdňový a preto sme si pre
návštevníkov nechali niekoľko tromfov
na sobotu. Rovnako sme nezabudli aj na
tradíciu predstavovať na našom festivale
nové začínajúce kapely. Jednou z takýchto skupín bude kapela Boom a speváčka
Bianka Bokorová. Tieto úvodné čísla v sobotňajšom programe by mali rozprúdiť
atmosféru, ktorá bude vrcholiť hlavnými
„headlinermi“. Náš voderadský festival si
zachová aj svoje pevné programové časti, v ktorých sa nám predstaví spevácky
zbor Prameň pod vedením pani Mgr. Heleny Cisárovej, po ktorom sa hosťom fes-

tivalu prihovorí starosta obce Voderady
JUDr. Marek Turanský, MBA. Po oficiálnej
časti sa predstaví folklórny súbor Bystrina, na ktorý tematicky nadviaže skupina
Banda. Skupina vychádza z autentických
koreňov slovenskej ľudovej hudby. Inšpiruje sa aj inými hudobnými žánrami
najmä balkánskou, keltskou, indickou
a latinskoamerickou hudbou. Banda
používa akustické hudobné nástroje a
bohaté vokály s rešpektom k tradícii. Po
folklóre a folku sa nám festival preklopí
do rokovejšej časti, v ktorej odznejú hity
skupiny Helenine oči a kapelky Ewelin.
V tejto časti festivalu očakávame najväčšiu účasť hlavne mladšej a strednej
generácie. Veríme, že príde každý, kto sa
rád vyskáče na dobrej rockovej muzike.
Vlaňajší festival ukončovala miestna hudobná skupina LUX, ktorá hrala najskalnejším návštevníkom takmer do samého
rána. Inak tomu nebude ani tento rok
a verím že sa opäť budeme voľne baviť
až do samého záveru.
MM

Ars Boni
Včelársky krúžok

Včelársky krúžok pokračuje vo svojich
aktivitách aj naďalej. Mladí včelári sa
stretávajú pravidelne každú druhú sobotu v klube. Počas zimných mesiacov
sme si na stretnutiach čítali rady pre
včelárov, aby sme si upevnili vedomosti
a nachystali sa tak na praktickú časť –
návštevu včelnice. Taktiež sme si spoločne vyrobili zopár včielok a veľkú včeliu
kráľovnú, ktoré zdobia klub, v ktorom
prebieha náš včelársky krúžok. V sobotu 12.4. sme sa vybrali na včelársku
výstavu do Trenčína. Na výstave sme si
prezreli rôzne pomôcky potrebné pri
práci na včelnici, ochutnali sme medové
lízatká a tiež sme si vyskúšali ako sa pracuje s medometom pri vytáčaní medu.
Cestou naspäť sme sa ešte zastavili na
farme Nový Zéland v Modrovej pri Piešťanoch, kde sme si oddýchli a načerpali
energiu. S príchodom pekného jarného
počasia sme začali navštevovať včelnicu, aby sme si v praxi odskúšali nadobudnuté teoretické vedomosti. Tie sme
využili hlavne pri chytaní roju, ktorý sa
usídlil na vrchole stromu. Pri práci na
včelnici deti spoznali aj ako bolí včelie
pichnutie. Väčšina detí dostala svoje
prvé žihadlo. To ich ale neodradilo od
pokračovania práce v krúžku. Odskúšali
sme si ako sa roztápa vosk, odviečkovávajú rámiky a vytáča med. Deti zistili,
že to nie je také jednoduché ako sa na
prvý pohľad zdá. Napriek tomu sa všetky naše stretnutia nesú v dobrej nálade.
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Lukostreľba
V sobotu 7.6.2014 sa v parku za kaštieľom konalo 3. kolo slovenského pohára
v 3D lukostreľbe, ktorého organizátorom bol Archery Club Geronimo Trnava,
obec Voderady a občianske združenie
Ars Boni. Pretekov sa zúčastnilo 89 zaregistrovaných lukostrelcov rôznych
vekových kategórií a z rôznych kútov
Slovenska. Po rozcvičení čakalo na súťažiacich v zámockom parku 24 stanovíšť
rôznych druhov 3D zvierat a terčovníc
na terčovniciach. Po skončení preteku
bol pripravený pre strelcov obed v sále
kultúrneho domu a počas celých pretekov bolo zabezpečené kvalitné občerstvenie, ktoré zabezpečili Technické
služby Voderady. Náš lukostrelecký
krúžok na pretekoch reprezentovali
štyria súťažiaci – Katarína Morvayová,
Zuzana Morvayová, Daniel Križan a Michal Morvay. Na domácej pôde sa našim
deťom darilo, Daniel Križan a Michal
Morvay sa umiestnili na krásnom 3.
mieste.
AM
Osobne ma veľmi teší, že obec Voderady sa stáva miestom, ktoré priťahuje
čoraz viac ľudí s rôznymi zaujímavými
podnetmi. Zorganizovanie pohárovej
súťaže na národnej úrovni medzi také
určite patrí. Som rád, že súťažiaci a prítomní odchádzali z našej obce domov
len s tými najlepšími pocitmi. Veríme,
že sa k nám budú radi vracať a šíriť
dobré meno Voderád všade vo svojom
okolí. 			
starosta

Tanečný klub Trnky-Brnky
Občianske združenie Ars Boni v spolupráci s Mgr. Art. Michalom Benovičom
zrealizovali projekt tanečného klubu
Trnky -brnky. Tento novovzniknutý klub
tanca je určený všetkým – pokročilým,
ale aj úplným začiatočníkom, skrátka
každému, kto rád tancuje, má rád pohyb
alebo si chce zlepšiť svoj tanečný repertoár. Klub je zameraný hlavne na tance,
s ktorými sa v súčasnosti jednotlivci
môžu stretnúť v rámci bežných zábav
či osláv akými sú svadby, plesy a pod.
Okrem valčíka a polky sa účastníci môžu
oboznámiť s ďalšími tanečnými štýlmi
akými sú folklórne či rómske tance, easy
jive, historické tance či tance iných ná-

rodov. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 16.
mája 2014. Po krátkej prestávke počas
letných prázdnin nás opäť nájdete každý
piatok v priestoroch Kultúrneho domu
vo Voderadoch o 18.00 hod. Preto neváhajte a využite túto jedinečnú šancu stať
sa bezplatne členom klubu. Tešia sa na
vás zakladajúci členovia tanečného klubu Trnky-Brnky.
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