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Príhovor starostu
Vážení občania, milá mládež,
dovoľte mi, aby som Vás aj touto cestou
srdečne pozdravil.
Moje pôsobenie vo funkcii starostu sa
datuje od 15.12.2015, kedy som prevzal
úrad so všetkými povinnosťami, ale hlavne
zodpovednosť za obec Voderady.
Predchádzalo tomu moje programové vyhlásenie, v ktorom som predstavil úlohy
v prospech obyvateľov našej obce. Chcem
však zdôrazniť, že mojou hlavnou prioritou je vytvorenie pokojnej atmosféry medzi
obyvateľmi. Bez úcty jeden k druhému nikdy nedosiahneme stanovený cieľ.
Život v obci sa nedá zastaviť a tak som musel
začať čeliť ako neprofesionál, profesionálnym problémom. Nebudem Vás zaťažovať
jednotlivými problémami, či už zo školskej,
športovej oblasti, zo spolunažívania
občanov, poriadkom v obci a podobne.
Mojim cieľom je rozvíjať obec k spokojnosti Vašej a k splneniu potrieb všetkých
obyvateľov Voderád.
Dovolím si osloviť všetky organizácie pôsobiace v obci Voderady, aby naďalej aktívne prispievali k dianiu v obci pri rôznych
príležitostiach.
Doterajšie aktivity organizácií ma milo
prekvapili, či už sa jednalo o vianočnú

výzdobu, organizovanie spoločenských
podujatí, varenie kapustnice, gulášu, Deň
matiek, Deň detí, Lukostrelecká súťaž,
zabezpečovanie hasičských súťaží v obci aj
mimo nej, športové podujatia rôznych vekových kategórií v súťažiach, prezentácia jedál
našich starých mám, spevácke aktivity nášho
speváckeho zboru Prameň, prezentácia talentov ZUŠ, ukážky pletenia košíkov a iných
ručných prác, brigádnické aktivity a veľa
ďalších obetavých výkonov v prospech obce
Voderady. V tomto mojom, zatiaľ krátkom
pôsobení sa obecné organizácie skutočne
pričinili o rozvoj obce a za všetky ich aktivity ...ĎAKUJEM.
Nie je samozrejmosťou, že v každej obci
starosta a poslanci vytvárajú prospešný
kolektív. Vo Voderadoch boli zvolení poslanci, ktorým záleží na rozvoji našej obce
a na spoločnej spolupráci. Svojim prístupom
sa snažia posunúť našu obec dopredu a tomu
často podriaďujú svoj voľný čas aj na úkor
svojich rodín. Nie sú pasívnymi účastníkmi
zasadnutí zastupiteľstva, ale aktívne reagujú
na dianie v našej obci a prichádzajú s novými návrhmi na skvalitnenie života vo Voderadoch.
V blízkej budúcnosti máme rozplánované
viaceré aktivity, o ktorých vás budeme

informovať aj prostredníctvom Voderadčana,
častou brzdou sú však nepredvídané závažné
technické problémy vyplývajúce z poruchovosti alebo nedokončení niektorých diel.
Prevzatím úradu som však prebral aj takúto
zodpovednosť a s tou sa musím vyrovnať.
Vážení občania, svojim skromným príspevkom som vlastne chcel povedať, že bez
poslancov a bez Vás občanov nedokážem
zabezpečiť rozvoj a pokoj v obci. Chcem Vás
všetkých poprosiť, aby sme si uvedomili, že
nám nepatrí len to, čo je ohradené a napísané
na liste vlastníctva, ale že nám patrí celá
obec Voderady a o zodpovednosť každého
z nás za to, čo vybudovali naši predkovia,
naši predchodcovia, že zodpovedáme všetci
za naše krásne Voderady. Tak si ich chráňme
a zveľaďujme.
Váš starosta Pavol Augustín

Z minuloročných komunálnych
volieb v skratke
Komunálne voľby

15.11.2014 sa konali komunálne voľby do obecného zastupiteľstva
a starostu obce. Účasť vo voľbách v našej obci dosiahla 49%.
Počet platných hlasov jednotlivých kandidátov na funkciu poslanca
obecného zastupiteľstva vo Voderadoch
1. Radovan Sárka – nezávislý: 343 hlasov
2. Pavol Haršány, Ing. – KDH: 325 hlasov
3. Anita Gajarská, Ing. – nezávislý: 305 hlasov
4. Peter Sedlák - KDH: 293 hlasov
5. Viliam Benkovský – nezávislý: 276 hlasov
6. Veronika Živická, Mgr. – nezávislý: 273 hlasov
7. Radoslav Ivančík – nezávislý: 247 hlasov
8. Marek Dubovský, Mgr., MBA, - SMER SD: 240 hlasov
9. Jozef Košík – nezávislý: 212 hlasov
Počet platných hlasov pre jediného kandidáta na funkciu starostu
obce vo Voderadoch
doc. Ing. Pavol Augustín, CSc. – nezávislý: 505 hlasov

Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo

Dňa 15.12.2014 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva, na ktorom zložil zákonom predpísaný sľub zvolený
starosta obce Voderady doc. Ing. Pavol Augustín, CSc. Následne
novozvolení poslanci prečítaním a podpísaním znenia sľubu, zložili
sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Poslanecké obvody

Poslanec Viliam Benkovský – Jozefov dvor, ulica A. Kubinu
Poslanec Mgr. Marek Dubovský, MBA – ulica Koniarekova, ulica
Trnavská
Poslankyňa Ing. Anita Gajarská – Cíferská ulica
Poslanec Ing. Pavol Haršány – Hlavná ulica
Poslankyňa Mgr. Veronika Živická – Podhájska ulica, Štefánikova
ulica
Poslanec Radoslav Ivančík – Školská ulica, Poštová ulica, 22 BJ,
7 BJ
Poslanec Jozef Košík – Pažitná ulica, Krátka ulica, Potočná ulica
Poslanec Radovan Sárka – ulica Kandie, ulica Hliníky
Poslanec Peter Sedlák – Športová ulica, Pavlická ulica
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Komisie obecného
zastupiteľstva
Finančná komisia:
Predseda: Peter Sedlák
Tajomník – zapisovateľ: Ing. Viera
Dobišová
Členovia: Mgr. Marek Dubovský
MBA, Ing. Katarína Dobišová, Emília
Klačanová
Stavebná komisia:
Predseda: Jozef Košík
Tajomník – zapisovateľ: Ladislav
Kondákor
Členovia: Ing. Vladimír Haršány, Štefan
Krivosudský, Karol Sedlák
Komisia pre verejný poriadok:
Predseda: Radovan Sárka
Tajomník – zapisovateľ: Emília
Hannikerová
Členovia: Richard Sedlák, Ľubomír
Maár, Michal Chovanec, Ján Ľaluha,
Ivan Nápoký ml.
Komisia pre školstvo, vzdelávanie
a životné prostredie:
Predseda: Ing. Anita Gajarská
Tajomník – zapisovateľ: Gabriela Pittová
Členovia: Mgr. Antónia
Zlatohlávková, Mgr.art. Michal
Matejčík, Irena Šurinová, Stanislav
Páleník, Pavol Faktor, Karol Sedlák
Komisia pre sociálne veci
a zdravie:
Predseda: Viliam Benkovský
Tajomník – zapisovateľ: Gabriela Pittová
Členovia: Mária Lelkešová, Valéria
Orlická, Marek Dubovský, Miroslava
Kramárová
Kultúrna komisia:
Predseda: Mgr. Veronika Živická
Tajomník – zapisovateľ: Mária Šišková
Členovia: Mgr.art. Michal Matejčík,
Adriana Polakovičová, Mgr. Marcela
Lančaričová, Darina Roščáková
Športová komisia:
Predseda: Radoslav Ivančík
Tajomník – zapisovateľ: Ladislav
Kondákor
Členovia: Mgr. Marek Dubovský MBA,
Peter Dubovský, Peter Šurina, Vladimír
Schiffel

Zmena úradných
hodín na OÚ
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7:30 – 15:30
nestránkový deň
7:30 – 17:00
7:30 - 14:00
7:30 - 14:00

Reprezentačný ples
Fašiangy sú obdobím zábavy, plesov a veselíc. Vo Voderadoch sme sa zabávali aj tento rok na Reprezentačnom obecnom plese,
ktorý je prvým krokom do kultúrneho diania v obci. 31.januára 2015 sa už od 19,30
hod. začala sála Kultúrneho domu vo Voderadoch zapĺňať hosťami. Pán starosta obce
Voderady doc. Ing. Pavol Augustín, CSc.

Prvý valčík „Na krásnom modrom Dunaji“
z hudobného podania kapely VivaBand zo
Žiliny, roztancoval zábavy chtivých hostí. Vyvrcholenie večera nastalo pri žrebovaní tomboly. Hostia, na ktorých sa usmialo šťastie si tento rok mohli odniesť množstvo hodnotných cien, za ktoré patrí poďakovanie sponzorom, organizáciám, pria-

spolu s pani manželkou pri vstupe každého
hosťa osobne privítali. Ponúkania úvodného prípitku dobrou ,vychladenou hruškovicou sa ujali manželia Faktoroví. Netradičná kombinácia odtieňov dekorácie cyklámenovo – sivej farby podčiarkla slávnostnú atmosféru večera, ktorý príhovorom otvoril
pán starosta obce. Prítomným sa v programe predstavili tanečníci z Klubu súťažného
tanca La Luna z Hlohovca.

teľom a známym. V mene organizátorov
podujatia, ktorými bol Obecný úrad a Obecné zastupiteľstvo vyslovujeme poďakovanie
za to, že o podujatie akým je Reprezentačný obecný ples je čoraz väčší záujem. Svedčí o tom aj fakt, že plesu sa tento rok zúčastnilo 182 hostí a výborne sa bavili až do
skorých ranných hodín. Ďakujeme priatelia
a tešíme sa opäť na Vás na Reprezentačnom
obecnom plese Voderady 2016.
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Mariášový turnaj
Dňa 28.2.2015 sa uskutočnil Mariášový
turnaj, ktorý zorganizovala Obec Voderady
v spolupráci s kultúrnou komisiou a partiou
dobrovoľníkov.

Na prekvapenie a samozrejme radosť organizátorov sa turnaja zúčastnilo 54 hráčov
z rôznych miest a obcí . Pre obec Voderady
a tento ročník mariášu bolo cťou privítať
medzi hráčmi aj prezidenta Slovenského
zväzu mariášových klubov pána Antona

Konečného z Koplotoviec.
Atmosféra
celého
podujatia bola veľmi
príjemná, napätie z hry
bolo prerušované iba
krátkymi prestávkami na občerstvenie,
ktoré bolo aj tento
rok bohaté. Hráči a aj verejnosť si pochutili na vynikajúcich fašírkach a guláši, ktorý
pripravil Roman Hrivňák, o zabezpečenie
bufetu sa postaral p. Julian Blažek.
Po 5. kolách hry, všetci hráči netrpezlivo
čakali na vyhlásenie výsledkov. Víťazom
turnaja sa stal pán Štefan Matejkovič zo
Špačiniec, 2. miesto si vybojoval p. Alojz
Tomášek z Vinohradov a 3. miesto obsadil

Peter Jurčo z Voderád. V závere turnaja sa
hráčom prihovoril starosta obce Voderady
doc. Ing. Pavol Augustín, CSc. a prezident
Slovenského zväzu mariášových klubov pán
Anton Konečný, ktorý kladne zhodnotil celý
priebeh turnaja. Po vyžrebovaní tomboly,
každý hráč obdržal fľašku dobrého vínka.
Tešíme sa z vydareného podujatia a veríme,
že sa stretneme opäť nabudúce.

Slávnostné posedenie
ku Dňu učiteľov
V našom všednom živote sú čoraz vzácnejšie chvíle sviatočné a slávnostné.
27. marec bol deň jeden z mála práve takých, kedy sme sa nachvíľu zastavili v kolobehu života. Odložili sme každodenné starosti a povedali sme si, prečo nie? Prečo sa
nestretnúť s tými, s ktorými nás čosi spája.
Obec Voderady v spolupráci s kultúrnou komisiou a OZ pripravila ku Dňu učiteľov spoločenské posedenie pre pedagógov a pracovníkov školy. Milú slávnosť, ktorá sa konala v priestoroch školskej jedálne príhovorom
otvoril starosta obce Voderady doc. Ing. Pavol Augustín, CSc.

Pri tejto príležitosti bol starostom obce ocenený Mgr.Augustín Bachratý a za obetavú
prácu v školstve si prevzal plaketu J.A.Komenského.
Za celoživotnú prácu v školstve starosta

obce ocenil PaedDr.
Ambróza Stúpalu In
Memoriam. Plaketu J. A. Komenského
prevzala z rúk starostu obce manželka významného pedagóga, pani Stúpalová.
Po príhovore pani
riaditeľky ZŠ s MŠ
Mgr. Antónie Zlatohlávkovej a slávnostnom prípitku, ktorý predniesol starosta obce nasledoval krátky kultúrny program
v podaní žiakov ZŠ
a ZUŠ .
Na záver dovoľte citovať pár slov, ktoré
zazneli v úvode slávnostného posedenia:
Milé pani učiteľky,
učitelia, pracovníci
ZŠ, MŠ, ZUŠ.
„Je to radosť prísť
Vám potriasť ruku, je
to česť vysloviť úctu,
je to srdce, ktoré vraví ďakujem.
Ďakujeme za mimoriadne záslužnú a náročnú prácu – poslanie, ktorá si zaslúži obdiv
a úctu celej spoločnosti, ďakujeme za námahu, úsilie a lásku, ktorú vkladáte do svojho
povolania.“
Ďakujeme všetkým prítomným, že si našli

čas, prijali pozvanie na spoločenské posedenie a veríme, že sa všetci v zdraví stretneme
pri rovnakej príležitosti opäť o rok.
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Máj, máj, máj zelený...
Refrén známej ľudovej piesne sa rozliehal
posledný aprílový večer po celom námestí
Voderád. Krojované deťúrence z folklórneho súboru zo ZUŠ a MŠ pod vedením Ing.
Ivony Táčovskej, za akordeónového sprie-

vodu Mgr. art. Michala Matejčíka pri spievaní tradičnej
ľudovej piesne dekorovali
symbol jari a obnovujúcej sa
prírody. Detským hláskom
pomohli naši seniori zo speváckeho zboru Prameň. Každoročne sa o osadenie
Mája
postarajú športovci z TJ
Družstevník a Floppers. Nebolo
tomu inak ani tento rok a vďaka
ich šikovnosti sa za povzbudzovania prítomných, ktorých bolo
neúrekom, onedlho nad námestím pyšne týčil nádherne stuž-

kami dekorovaný Máj. Príjemný večer, aj
keď trošku chladný, obohatil svojim vystúpením country-folkový spevák Ľubomír
Konečný. Ďakujeme všetkým, ktorý sa organizačne podieľali na zabezpečení podujatia.

Mamička najdrahšia...

Deň matiek je výnimočný sviatok, ktorý pamätá na všetky mamičky. Je to oslava materstva, obetavosti a lásky matiek voči svojim
deťom. Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení tohto sviatku. Ide o me-

dzinárodnú udalosť,
keďže nielen u nás
na Slovensku, ale aj
v mnohých ďalších
krajinách sa tento
deň oslavuje. Obecný úrad v spolupráci s Kultúrnou komisiou pripravili aj
vo Voderadoch spoločenské posedenie,
ktorým sme si uctili naše láskavé mamičky a babičky. Ďakujeme deťom z Materskej školy, Základnej školy a Základnej umeleckej školy, ako
aj pedagógom za prípravu krásneho kultúrneho programu, ktorý vyčaril úsmev na tvárach mamičiek, ale aj vtisol slzičky dojatia.

Nezabúdajme na naše mamy, nielen v takýto deň im vyslovme ĎAKUJEM za ich lásku
a obetavosť, nech sú vždy naplnené dobrom,
radosťou a nádejou.

Uvítanie detí do života
V nedeľu 21.6.2015 sa sála Kultúrneho
domu vo Voderadoch zaplnila najmladšími
obyvateľmi Voderád. Starosta obce doc.Ing.
Pavol Augustín, CSc. si ich pozval s rodičmi, aby sa nielen zoznámili, ale aby ich slávnostne privítal do veľkej rodiny Voderadčanov. Pripravený bol milý kultúrny program,
v ktorom vystúpili pedagógovia ZUŠ – Csaba Köböl a Janka Mikušová. Báseň pri krásnej drevenej kolíske zarecitovala Lucka Dobišová, žiačka 5. ročníka ZŠ. Nasledovali
podpisy do pamätnej knihy, starosta obce rodičom osobne zablahoželal k narodeniu ich
detí, odovzdal pamätné listy, finančný dar od
Obce Voderady a mamičkám kvietok. Priví-

tali sme a mali sme tú česť spoznať deti narodené v roku 2014: Nina Franková, Sarah
Ďurišová, Ema Dubovská, Silvia Lehotová, Nina Kopáčiková, Sára Sekerová, Matej

Dobiš, Simona Matejčíková, Samuel Šimko,
Lukáš Košík, Vanesa Tešsenyiová, Melánia
Machútová, Eliška Gajarská, Nicolas Dubovský, Dušan Ivančík.
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Aké vzťahy medzi sebou žijeme?
Istá poviedka hovorí o cudzincovi, ktorý sa
pri putovaní krajinou blíži k malej dedinke. Cestou stretol jedného mnícha a tak sa
ho spýtal: „Ešte nikdy som tu nebol. Akí ľudia žijú v tomto kraji?“ Mních mu odpovedal
otázkou: „A akí žili tam, odkiaľ prichádzaš?“
„Boli to sebci, samí zlí ľudia. Veď práve preto som odtiaľ odišiel.“
„Tu nájdeš ľudí úplne rovnakých“, odpovedal mních.
O niečo neskôr stretol mnícha ďalší cudzinec
a položil mníchovi rovnakú otázku: „Rád by
som sa tu usadil, povedz mi, akí ľudia žijú
v tejto dedine?“

A mních dal rovnakú otázku: „Povedz mi,
akí boli ľudia v tom meste, z ktorého si prišiel?“
„Ach to boli dobrí, pohostinní ľudia a ušľachtilé duše! Zanechal som tam veľa priateľov
a nebolo pre mňa ľahké sa s nimi rozlúčiť.“
„Rovnakých nájdeš aj tu“, povedal mních.
Roľník, ktorý neďaleko okopával svoje políčko si vypočul oba rozhovory. A keď ten
druhý človek odišiel, obrátil sa na mnícha
s výčitkou: „Ako môžeš dať dvom ľuďom
úplne inú odpoveď na úplne rovnakú otázku? Veď si klamal!“ Mních sa zamyslel a odpovedal: „Priateľu, každý nosí svoj svet vo
svojom srdci. Ten kto doteraz nenašiel nič dobrého v ľuďoch tam,
kde žil, nenájde tým skôr nič dobrého ani tu. Naproti tomu ten, kto
mal priateľov v inom meste a videl v ľuďoch to dobré, nájde si
verných a oddaných priateľov
aj tu. Pretože ľudia okolo nás
sú práve takými, akých ich sami
vnímame. Nájdeš tu to, čo nosíš
v sebe.“
Toľko poviedka.

Položme si otázku: Aký pohľad nosím ja
v sebe na druhých ľudí? Robím dosť pre to,
aby sa mne aj druhým v tejto našej dedine
žilo dobre? Nebuďme ľuďmi napätia a neuróz, ale budovateľmi dobrých vzťahov medzi sebou. Bude sa nám tu žiť tak, ako sa
budeme na seba pozerať. Prajem vám priatelia, aby ste vo svojom živote stretávali
pekné charaktery ľudí a sami sa takými aj
stávali. Nech nám v tom sám Boh pomáha
a každému jednému žehná. Modlí sa na tento úmysel
váš Mons. Ján Bučík (farár)

Trnavská arcidiecézna charita
medzi ľuďmi
Trnavská arcidiecézna charita sídli na Hlavnej ulici č. 43 v Trnave. Okrem nášho sídla
v súčasnosti pôsobíme v našich centrách pomoci v Seredi, Piešťanoch, Novom Meste
nad Váhom, Cíferi, Dunajskej Strede a Šali.
Každé naše centrum je špecifické, poskytuje
rôzne služby šité priamo na mieru klientom
a ich požiadavkám. Všetky dôležité informácie o jednotlivých centrách je možné nájsť na
našej webovej stránke – www.charitatt.sk.
Poskytujeme sociálne služby pre rôznorodú
paletu klientov, ale i dobrovoľníkov a darcov. Našim najnovším zámerom je budovanie širokej sieti pomoci ľuďom, ktorí si sami
pomôcť nedokážu a napĺňať tak náš hlavný
cieľ – aktívne pomáhať sociálne slabším, rodinám v núdzi, nízkopríjmovým domácnostiam, osamelým matkám s deťmi, seniorom,
chorým, ľuďom bez domova, či komukoľvek, kto sa ocitol v núdzi a potrebuje pomoc.
Poskytovaním sociálnych služieb na zabezpečovanie základných životných potrieb sa
snažíme pomáhať ľuďom v kríze opäť sa postaviť na vlastné nohy. Prirodzenou súčasťou našich služieb je bezplatné sociálne poradenstvo, ktoré môže využiť každý, kto sa
ocitne v situácii, kedy si nevie poradiť sám.
Spoločne s klientmi riešime rodinné, vzťaho-

vé i finančné problémy. Hľadáme ubytovanie, prácu, formulujeme žiadosti, komunikujeme s exekútormi, sprostredkúvame ďalšiu odbornú pomoc – zdravotnú, psychologickú, právnu,...
Realizáciou rôznych
účelových
zbierok - potravinových, školských pomôcok,
ale i napr. posteľnej bielizne a hlavne zbierok konkrétnych vecí pre konkrétnych ľudí
– podľa aktuálnych potrieb si pomáhame zabezpečovať chod charitných zariadení a zároveň nimi pomáhame sociálne slabým rodinám a jednotlivcom pri zabezpečovaní ich
potrieb a riešení akútnych problémových situácií.
Pri všetkých našich aktivitách sa nezaobídeme bez ľudí, ktorí nie sú priamo zamestnancami charity, ale bez ktorých by nebolo možné charitu vôbec robiť. Máme na mysli našich dobrovoľníkov, ale aj darcov, sociálnych
pracovníkov z iných organizácií, starostov
obcí, učiteľov, kňazov a ďalších, všímavých

ľudí, prostredníctvom ktorých získavame informácie o konkrétnych materiálnych potrebách ľudí ocitajúcich sa v nepriaznivej životnej situácii. S pomocou týchto ľudí a ich dobrým úmyslom sa nám darí sprostredkovať
konkrétnu, adresnú pomoc pri riešení konkrétneho problému.
Postupne chceme našu pomoc rozširovať na
územie celej arcidiecézy. Veríme, že vďaka
všetkým ľuďom, ktorým nie sú osudy ľudí
v núdzi ľahostajné, sa nám náš odvážny plán
– pomáhať v každej obci nášho kraja, podarí
postupne napĺňať.
		
Ing. Miroslav Dzurech
		
riaditeľ Trnavskej
		
arcidiecéznej charity
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Noc s Andersenom
Do obľúbeného medzinárodného podujatia
„Noc s Andersenom“, ktorého 1. ročník bol
vyhlásený v roku 2000 v Uherskom Hradišti sa prihlásila aj Obecná knižnica vo Voderadoch. Podujatie s hlavným cieľom podporiť záujem detí o knižky a čítanie sa v našej knižnici uskutočnilo už po 7. krát. Tento rok sme k spoločnému andersenovskému
nocovaniu prizvali aj Základnú školu vo Voderadoch.Oficiálnym termínom “nocovania
v knižnici” bol 27. marec, avšak pre vyčíňanie nepríjemnej chrípky, sme museli podujatie odložiť. 10. apríla 2015 o 17-tej hodine postupne začali prichádzať do knižnice
naši malí nocľažníci. Ich prvou úlohou bolo

zvládnuť prípravu improvizovaných “brlôžkov” na spanie. Privítali sme pani učiteľku zo ZŠ vo Voderadoch Mgr. Moniku Suchánovú a Gabiku Pittovú, ktoré sa podujali spoločne s deťmi prežiť “rozprávkovú
noc“. V úvode teta knihovníčka porozprávala deťom o histórii podujatia ”Noc s Andersenom” a o slávnom dánskom rozprávkarovi

H. Ch. Andersenovi. Vonku
krásne svietilo slniečko, vybrali sme sa s deťmi k stromčeku Rozprávkovníku, ktorý bol za krátky čas obsypaný knižkami s tajnými želaniami. Na detskom ihrisku
deti tradične hľadali vajíčka,
v ktorých bolo ukryté sladké
prekvapenie, alebo hádanky a úlohy na motívy rôznych rozprávok. Po krátkom občerstvení sa deti rozdelili do tímov a vybrali sa
na ihrisko súťažiť, kde na nás už čakali pani
riaditeľka ZŠ Mgr. Antónia Zlatohlávková a
pani učiteľka Mgr. Zuzana Hanulíková. Neváhali si spolu s deťmi zasúťažiť v “sedemmíľových čižmách“. Za každú
splnenú úlohu deti dostali indíciu, ktorá mala deťom pomôcť nájsť poklad
H. Ch. Andersena. Po veselých súťažiach na ihrisku sa skupinka malých odvážnych nocľažníkov vybrala do školskej knižnice.
Hneď nám všetkým bolo
jasné, že aj Základnú školu navštívil duch H. Ch.
Andersena. Všade po chodbách boli totiž
jeho stopy a po celej škole sa rozliehali čudesné zvuky. V školskej knižnici na deti čakal zaujímavý program v podobe oživovania
rozprávkového stromčeka. Deti kreslili motívy rôznych rozprávok, vymýšľali svoj vlastný príbeh a taktiež spoločne čítali z rozprávkovej knižky. Po získaní poslednej indície

sme sa vybrali hľadať poklad. Ukryté indície v rôznych hádankách nás doviedli až do
parku. Aj keď bola všade vôkol tma „tmúca”,
deti sa vôbec nebáli. Posledná indícia nás nasmerovala do obecnej knižnice, kde pri rozprávkových knižkách čakal na deti poklad od
H. Ch. Andersena. Každý odvážny nocľažník
si vo veľkej krabici našiel rozprávkovú knižku a sladkosti. Deťom sa ani zďaleka nechcelo spať, v sále Kultúrneho domu sa pod vedením p. učiteľky Suchánovej veselo roztancovali. Po tancovačke nasledovalo umývanie
zúbkov a o 1,15 v noci sa ozývalo knižnicou
spokojné odfukovanie unavených detí. Ráno
na deti čakali raňajky – sladké kakao a koláčik s jogurtom. Spoločne s deťmi sme poupratovali a spokojní sme sa pobrali domov. Touto cestou ďakujeme pani riaditeľke ZŠ Mgr.
A. Zlatohlávkovej, p. učiteľke Mgr. Z. Hanulíkovej za spoločný nočný program s deťmi
a hlavne p. učiteľke Mgr. Monike Suchánovej a Gabike Pittovej, že sa podujali pomôcť
s organizáciou milého podujatia Noc s Andersenom. Veríme, že aj o rok sa nám podarí v knižnici oživiť ducha H.Ch.Andersena
a opäť sa stretneme, aby sme zažili s deťmi
ďalšiu rozprávkovo - čarovnú noc.
Dovidenia o rok, deti!

Zdravý životný štýl
Aerobik je rekreačné, kolektívne cvičenie,
vedené trénerom, a ako som už niekoľko
krát vo „Voderadčanovi“ spomínala, je prospešné i nášmu zdraviu – ako psychickému,
tak i fyzickému. V súčasnej dobe sa veľa
rozpráva o zdravom životnom štýle. Niekto
sa zhrozí, že to obnáša len jedenie ovocia
a zeleniny, iný, že by mal cvičiť aspoň 5x
týždenne.
Čo je ale skutočne dôležité je, aby sme vykonávali ľubovoľný pohyb (chôdza, beh, aerobik, tanec, bicyklovanie, plávanie a mnohé iné) a k tomu adekvátne upravili aj prijímanie zdravej stravy. Príroda nám v tomto období ponúka mnohé možnosti, tak to
skúsme naplno využiť a obohacovať svoje
jedálničky o to, čo si môžeme sami vypestovať. Najmä na dedine je veľkým pozitívom
to, že si človek ľahko dopestuje rôzne druhy zeleniny a ovocia priamo „pod nosom“.

Ako som už uviedla, pohyb je
potrebný k nášmu celkovému
zdraviu. Chôdza je základný
pohyb, ktorým vieme dosiahnuť mnoho. Vedeli ste, že základným krokom v aerobiku
je práve chôdza? Všetky krokové variácie, všetko čo vykonávame na hodinách aerobiku
vychádza zo striedania pravej a ľavej nohy.
Samozrejme, nejde len o prešľapovanie na
mieste alebo vpred, vzad, či diagonálne.
Kroky sa spájajú do variant, ktoré môžu byť
rôznej náročnosti a na základe toho sa hodiny cvičenia delia pre začiatočníkov, mierne
pokročilých, či pokročilých.
Na mojich hodinách obohacujem cvičenia
o cardio tréningy, HIT (High Interval Training), ktoré zvyšujú tepovú frekvenciu,
čím prospievajú k celkovej kondícií a vytr-

valosti. Pridávam ale i statické a naťahovacie cvičenia, ktoré kombinujem s posiľňovaním tak, aby telo spaľovalo tuky, zoštíhľoval a vyrysoval sa svalový aparát. Keď si
to chcete s nami vyskúšať, príďte a pridajte
sa. Cvičíme v pondelky a stredy o 18. hod.,
v prístavbe telocvične Základnej školy a cvičiť budeme i počas letných prázdnin.
Tešíme sa na Vás! Zuzana a spol.
A ďakujem kočkám, že zapózovali...
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Deti z voderadskej ZUŠ sa
prebojovali na celoslovenskú súťaž

Literárno-dramatický odbor patrí medzi najúspešnejšie umelecké odbory v základnej
umeleckej škole. Deti navštevujúce práve
tento druh umeleckého vzdelávania sa po
predchádzajúcej výučbe dramatiky, slovesnosti či prednesu pravidelne verejne prezentujú. Žiaci z literárno-dramatického odboru každoročne naštudujú dve divadelné hry,
pripravujú sa na recitačné súťaže, cvičia tanečné prvky a v neposlednom rade moderovanie.

V tomto školskom roku svoj vzdelávací
program obohatili o účasť na postupovej súťaži organizovaným Ministerstvom kultúry
Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Národným osvetovým centrom.
Púť na súťažiach v detskej divadelnej tvorivosti začala v Trnave okresným kolom, kde
deti z voderadskej ZUŠ získali prvé miesto
a zároveň postup na krajské kolo súťaže
v Senici. Postup bol úspechom, no ambície
boli v tomto školskom roku vyššie ako len
účasť - v minulom roku sa deti umiestnili na
skvelom druhom mieste! Ambície a sny sa
v tomto roku napokon naplnili. Historicky
po prvý raz deti z voderadskej ZUŠ vyhrali krajskú súťaž a postúpili na celosloven-

skú súťaž do Šale. Súťaž detskej divadelnej tvorivosti „Zlatá priadka v Šali“ je súťaž
so 44-ročnou tradíciou. Súťaž patrí k najstarším podujatiam organizovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR a Ministerstvom kultúry SR. Počas štyroch dní sa na nej predstavili detskí divadelníci z celej krajiny, a to divadelné súbory z Košíc, Popradu, Bratislavy, Ružomberka, Lučenca, ktorým so cťou sekundovalo aj „Divadielko na dlani z Voderád“.
Víťazstvo v takejto silnej
konkurencii nevybojovalo, ale veľká skúsenosť
posunula
sebavedomie
i prístup detí istotne ďalej
a možno aj vďaka tomu sa
do Šale vráti aj o rok.
Na záver mi nedá nevyjadriť veľké poďakovanie
všetkým
talentovaným
deťom, ktoré spravili skvelé meno Základnej umeleckej škole vo Voderadoch a teda aj
samotnej obci Voderady. Najväčšie „ďakujeme“ patrí výbornej pani učiteľke Mgr. art.
Barbore Bazsovej, ktorá súťažné predstavenie napísala, režírovala a hlavne nacvičila
s deťmi navštevujúcimi literárno-dramatický odbor ZUŠ vo Voderadoch.

Poďakovanie pedagógom
ZUŠ vo Voderadoch

20. máj 2015 je pre Základnú umeleckú
školu vo Voderadoch výnimočný a pamätný, nakoľko sa v tento deň so štúdiom symbolicky rozlúčili prví absolventi. Účinkujúci absolventského koncertu ukončili prvý
sedemročný cyklus umeleckého vzdeláva-

nia v našej umeleckej škole. Tohtoročný absolventi svojím vystúpením prezentovali
svoj talent a zároveň potvrdili, že umelecké vzdelávanie vo Voderadoch dosialo ďalší
významný bod. Ide o métu, ktorá robí školu školou a teda dokáže od základu vychovať hudobných i dramatických poloprofesionálov. Gratulujeme absolventom Anne
Haršányovej, Emme Gajarskej, Simone Zlatohlávkovej, Alene Štefunkovej, Adamovi
Grejtákovi, Matúšovi Kostolanskému, Lucii Krivosudskej, Kataríne Kabilovej a Gregorovi Bilčíkovi. Za úspešné ukončenie štúdia vďačíme nielen rodičom, ktorí svoje deti
viedli k umeniu, ale predovšetkým pedagógom, ktorí ich sprevádzali štúdiom a priviedli ich až k absolventskému koncertu. Za
usilovnú prácu týmto pedagógom riaditeľ
Základnej umeleckej školy Mgr. art. Michal
Matejčík udelil ďakovný list za spoluprácu
pri výchove a príprave absolventov a za celkový prínos k rozvoju umeleckého školstva
vo Voderadoch
Ocenení učitelia: Mgr. art. Barbora Bazsová, Boris Červeňanský a Csaba Köböl.

Inštrumentálny súbor ZUŠ

Na pôde ZUŠ vo Voderadoch už niekoľko
rokov funguje detské inštrumentálne teleso. Hudobná skupina zložená z gitaristov,
akordeonistov a klaviristov sa príležitostne
predstavuje na rôznych školských a obecných podujatiach. V tomto školskom roku
však škola urobila krok vpred. Detská kapela sa zúčastnila na Interpretačnej súťaži
v Novej Bani. Na súťaži, na ktorej sa predstavili rôzne kvalitné zoskupenia sa skupina
predstavila v najvyššej kategórii a dosiahla
významný úspech v podobe zisku druhého
miesta.
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Hrnčiarstvo a práca s hlinou

Vo voderadskej základnej umeleckej
škole sme v tomto školskom roku spustili
výučbu nového vzdelávacieho modulu. Pod
vedením skvelého pána učiteľa Mgr. art.
Michala Kušíka sa na našej škole vyučuje
predmet „Hrnčiarstvo a práca s hlinou“.
Tento vzdelávací program svojím zameraním a obsahom patrí pod výtvarný odbor,
avšak vyučuje sa individuálnou formou
štúdia. Žiaci, ktorí tento odbor navštevovali
mali možnosť spoznať nové výtvarné techniky, vyskúšali si prácu na hrnčiarskom
kruhu, glazovanie a taktiež modelovanie.
V nasledujúcom roku plánujeme tento
značne obľúbený umelecký odbor rozšíriť
aj o prácu so smaltom a porcelánom.
Veríme, že prvotné nadšenie zo strany detí si

udržíme vďaka kvalitnej práci pána
učiteľa a samozrejme aj kvôli pripravovaným projektom.

Folklórny súbor v ZUŠ

Už niekoľko rokov sa na pôde základnej umeleckej školy snažíme
vybudovať
stabilný
folklórnotanečný súbor, ktorý by mohol
byť stabilnou súčasťou tradičných
podujatí a zvyklostí v obci. Detský
folklórny súbor by tak mohol byť
nositeľom a zároveň oživovateľom
pôvodných tradícii, ktoré sa počas
rôznych období v roku na dedine
praktizovali, ale žiaľ dnes postupne zanikajú. Touto cestou sa deti navštevujúce
tanečný odbor v našej škole aj vybrali,

vďaka čomu obec obohatili o krásne ľudové
vystúpenie pri príležitostí vianočných sviatkov, fašiangov, vynášania Moreny a stavania
Mája či sviatkov príchodu jari. Folklórne
vystúpenia sa vždy stretli s veľkým ohlasom
publika, čo samozrejme prinieslo a prináša
veľkú motiváciu k príprave ďalších vystúpení. Vrcholom snaženia sa detí vo Folklórnom súbore ZUŠ bol Záverečný koncert
školy, kde sa deti voderadskej školy predstavili spoločne s folkloristami z detského
folklórneho súboru Trnavček. Veríme, že
sa rodičom snaha vybudovať folklórny súbor vo Voderadoch zapáči a v budúcom
školskom roku privedú k tejto krásnej
tradícii a umeniu aj svoje školopovinné deti.
ZUŠ vo Voderadoch.

Koncertný večer renesančnej
a barokovej hudby
Občianske združenie Ars boni sa v rámci jednej zo svojich tém (kultúra a umenie) pokúša
iniciovať a podporovať oblasti umenia,
ktoré nejdú cestou „mainstreamu“. Jedným
z takýchto kultúrnych podujatí bol koncert
renesančnej a barokovej hudby, ktorý sme
usporiadali v sobotu 20. júna 2015 v Kostole svätého Ondreja vo Voderadoch. Dvaja
mladí umelci Janka Mikušová - flauta a Csaba Köböl - gitara svojím recitálom priblížili
poslucháčom hudbu spred 300 a viac rokov.
Hostia, ktorí toto podujatie navštívili, mali
možnosť počuť a porovnať rôznorodosť

renesančnej a barokovej hudby. Repertoár koncertu si umelci pripravili
tak, aby každá skladba, ktorú interpretovali, pochádzala z inej európskej krajiny. V závere odznela tiež
skladba od anonymného autora zaznamenaná v Levočskom Pestrom Zborníku
(Tabulatura Miscellanea) zo sedemnásteho
storočia. Bolo zaujímavé počuť, že hudba
tých čias, pochádzajúca z nášho územia,
sa popri slávnych kusoch od európskych
skladateľských velikánov nestratila. Pre pozorného či už viac alebo menej fundovaného

poslucháča musel byť tento hudobný prierez
európskou hudbou nesmierne zaujímavý.
Verím, že koncert renesančnej a barokovej hudby nebol posledný, a že v budúcnosti sa podobné podujatie aj napriek istej
špecifickosti stretne s väčším záujmom.
Mgr. art. Michal Matejčík

ArsBoni - Parkom opäť lietali šípy
V sobotu 28. marca 2015 sa v príjemnom
prostredí parku za kaštieľom konalo 1. kolo
Slovenského pohára v 3D lukostreľbe,
ktorého organizátorom bol Archery ClubGeronimo Trnava, občianske združenie ArsBoni a obec Voderady. Pretekov sa zúčastnilo
190 priaznivcov lukostreľby všetkých vekových kategórií a z rôznych kútov Slovenska.

Na súťažiacich čakalo 28 stanovísk rôznych
druhov 3D zvierat. Počas celých pretekov
bolo zabezpečené občerstvenie. Náš Lukostrelecký krúžok na pretekoch reprezentovali
dvaja súťažiaci – Michal Morvay a Daniel
Križan. Súťažiaci a prítomní odchádzali
veľmi spokojní. Veríme, že sa priaznivci
lukostreľby stretnú u nás opäť o rok.
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Keď sme prírodu priniesli medzi deti
„Chceme navrátiť deti do prírody, ale aj
prírodu medzi deti. Chováme zvieratká, budujeme záhradu.
Príroda je len jedna, naučme ju milovať aj
naše deti.”
V dobe počítačov, tabletov a smartfónov
deti čoraz viac siahajú po technike, ktorá ich vnára do virtuálnej reality, plnej zážitkov z prežitých fantazijných situácií, nie
však v prírode, ale priestore počítačovej
grafiky. Príroda prestáva byť pre deti zaujímavá a atraktívna. A keďže deti strácajú
záujem o prírodu, rozhodli sme sa priniesť
prírodu k nim. Naše triedy v škole už nie sú

ktorú sme nazvali „Enviroučebňa“. Bude
pozostávať z dreveného altánku na vyučovanie pre asi 25 žiakov. Slúžiť bude na vyučovanie prevažne prírodovedných predmetov, ale aj na oddych a relax v čase mimo
vyučovania. Do našej budúcej Enviroučebne nám pán Radovan Sárka vlastnoručne
vyrobil nádhernú lavičku, ktorú zdobí názov našej záhrady a krásne poduštičky na
sedenie. Stôl do triedy a lavice na sedenie
nám daroval Obecný úrad Pavlice a nemenovaní sponzori, začo im vyslovujeme veľké poďakovanie. Na vybudovanie Enviroučebne nám bola poskytnutá dotácia z obce
Voderady.

len sterilné prostredie s lavicami, stoličkami a so zopár kvetmi na parapetnej doske.
U nás v škole prišla príroda za deťmi. Triedy začínajú pomaličky ožívať a okrem žiakov v nej môžete nájsť aj obrovské slimáky, rybičky, ale aj veselé malé škrečky, ukričané andulky, prípadne veľmi zhovorčivého
agapornisa. Chodbu nám stráži večne hladná, obrovská vodná korytnačka. Zvieratká
sa okamžite stali našimi miláčikmi a deti sa
o ne veľmi vzorne starajú. Žiaci sa nestarajú len o zvieratká v triede, ale spoločnými
silami a za veľmi aktívnej pomoci našich
rodičov, sme vybudovali školskú záhradu.
V nej má každá trieda svoj kúsok prírody,
o ktorý sa stará a zveľaďuje. Okrem klasických hriadok so zeleninou nájdete v záhradke kvetinový vlak, kvetináče z odpadového materiálu a veľa zaujímavo upravených
políčok. Spolu so žiakmi sme vybudovali
priestorové logo našej záhrady, ktorá dostala názov „Slnečná záhrada“. V týchto dňoch
už začíname zberať prvú úrodu – reďkovka, hrášok, rukola, cukina, chutné čerešne,
jahody a maliny. Záhrada bude v nastávajúcom školskom roku centrom zážitkového
učenia, učenia v prírode. Už cez prázdniny nám pribudne v záhrade trieda v prírode,

Na budovaní školskej záhrady sa aktívne
podieľali títo rodičia, ktorým chceme touto cestou poďakovať:
Zdeno Gajarský - daroval nám staré tehly
Ing. Jozef Hanzel - daroval nám biele tehly
Kristián Dubovský - vypílil nám staré stromy a vyrobil krásny drevený kvetináč
Monika Vojtechová - darovala nám kamene do skalky
Marta Štefunková - darovala nám krásne
kvety do skalky, starú tehlu a veľa kvietkov
do našej záhradky
Tibor Bilčík - daroval nám lekno do jazierka, bylinky
kolektív rodičov a žiakov 4.A - vyrobili
nám tzv. “Hotel pre hmyz”
Mgr. Augustín Bachratý - daroval nám tuje
Ing. Anita Gajarská - darovala nám trávové semeno, rôzne kvety na skalku a klietku
pre škrečka
Anička Krištofová – vyrobila „Hotel pre
hmyz“
Miroslav Hanzel - daroval nám tehly a tuju
ZO záhradkárov Voderady - postriekali a ostrihali nám stromy, prisľúbili odbornú pomoc
Radovan Sárka - daroval nám solárne lampičky na skalku, bylinky, okrasné trávy

a stromčeky (smrek, tuja, ibištek, previsnutá
vŕba), skaly do našej skalky, trvalky, kríčky,
rododendron, vyrobil nám nádhernú lavičku
do našej záhradky a daroval korytnačku
Emil Kubovič - daroval nám skaly a samorast
Katarína Turanská - darovala nám štrk
Zuzana Sedláková - darovala nám kvety do
skalky, krásne krušpány a kopu kameňov
Pavel Kuvik- vyrobil nám tabuľky na označovanie záhonov
ĎAKUJEME!

Úspešný
ENVIROPROJEKT

V rámci výzvy na podávanie žiadostí
o financovanie rozvojového projektu environmentálnej výchovy a vzdelávania
ENVIROPROJEKT 2015 aj naša škola
vypracovala a podala projekt pod názvom „Enviroučebňa v prírode“. V polovici júna sme sa dozvedeli výbornú správu, zo 123 podaných projektov sme boli
vybraní do skupiny 29 podporených projektov. Náš projekt bol druhý najlepší,
čím naša škola získala maximálnu
požadovanú dotáciu 2000 € na rozvoj
a podporu environmentálnej výchovy.
Finančné prostriedky budú použité
na dobudovanie ENVIROUČEBNE
a školskej záhrady.

Interaktívne
vyučovanie
Naša škola sa zapojila do projektu
DIGIŠKOLA čím sme získali pre jednu
triedu interaktívnu tabuľu a tablety pre
každého žiaka. Tablety, ktoré získala
škola sa u nás pomaličky udomácňujú
a v štvrtej triede už začína bežať interaktívne vyučovanie. Ako to tam vyzerá?
Žiak 4. triedy: „Na hodine vlastivedy
sme si rozprávali o rozdelení Slovenska
do 8 krajov. Každá dvojica sa zaoberala
jedným krajom Slovenska, ktorý sme si
vyhľadali na internete pomocou tabletu.
Vyhľadávame mapy, údaje o daných
krajoch, rôzne obrázky známych aj
neznámych miest. Vyhľadávame mestá,
ktoré patria do daného kraja. Poznámky
si robíme do zošita alebo priamo do tabletu. Svoju tému spracujeme tak, aby
sme ju mohli potom prezentovať svojim
spolužiakom. Je to super zábava, veľmi
nás to baví. Takéto vyučovanie je super.“
Prostredníctvom tabletov dokumentujeme aj ožívanie našej školskej záhrady.
Žiaci vytvárajú náučné videá a fotografie
z prírodných procesov v záhrade.
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Deň detí, aký ešte nebol
Tohtoročný deň detí si naše deti užili do sýtosti. Počasie bolo priam rozprávkové a tak
od rána sa škola ozývala veselým smiechom.
Na celé dopoludnie sme pre deti pripravili
bohatý program. Už o ôsmej ráno nám dobrú
náladu urobilo vynikajúce kúzelnícke predstavenie, ktoré pobavilo a rozosmialo všetky deti. Ani sme sa nenazdali ako ubehla hodinka a s kúzelníkom sme sa museli rozlúčiť. Nasledovali športové súťaže, zábavný
vedomostný kvíz a obľúbené hasičské súťaže. V malej telocvični prebiehala beseda s majstrom Slovenska v športovej streľbe, po ktorej nasledovali strelecké preteky.
Na školskom dvore bolo pre deti pripravené bohaté sladké pohostenie, obľúbené pukance a kotlíkový guláš. Po obede čakalo na
deti milé prekvapenie – čokoládová fontána.
Deti si deň užili ako sa patrí a napoludnie sa
len málokomu chcelo odísť.

Deň detí nám pomohli spestriť:
DHZ Voderady – pripravili zábavné hasičské súťaže
Jednota dôchodcov – členky napiekli chutné koláčiky
Radovan Sárka – celé dopoludnie obetavo

Dajme knihám druhú šancu
Milí občania, priatelia,
máte doma knihy, ktoré ste už
prečítali, alebo z nich už vaše
deti dávno vyrástli a prekladáte ich z jednej police na druhú?
Dajte týmto knihám druhú šancu, aby opäť dostali svoje dôstojné miesto na polici v knižnici. Môžete knihy darovať našej
školskej knižnici. Budeme veľmi radi, ak dáte druhú šancu aj jedinej knihe. Ubezpečujeme vás, že s ňou budeme dôstojne zaobchádzať, ako sa s knihou patrí. Minulý rok sa naša knižnica rozrástla takto už o desiatky krásnych kníh pre deti, ale aj pre dospelých.
Ak sa rozhodnete darovať knihy, môžete ich odovzdať ktorejkoľvek pani učiteľke. Knihy ihneď poputujú rovno do rúk pani knihovníčky, ktorá ich zaeviduje v školskej knižnici. Za vašu ohľaduplnosť ku knihám vám všetkým vopred ďakujeme.

pripravoval pukance
Peter Sedlák – pre všetky deti navaril chutný
guláš a pripravil čokoládovú fontánu s kopcom ovocia
ZRPŠ – zakúpilo pre deti sladké odmeny
ĎAKUJEME!

Burza detského oblečenia, hračiek
a rôznych potrieb pre deti
Milé mamičky!
Vaše detičky už vyrástli a Vy máte plné skrine prebytočného oblečenia, ktoré by ste rady vymenili alebo predali?
Pozývame Vás na burzu detského oblečenia a iných
potrieb pre deti ... Príďte predávať a zároveň nakupovať! Burza sa uskutoční v Kultúrnom dome vo Voderadoch,
po dohode a pri naplnení počtu predávajúcich. O presnom čase konania burzy Vás budeme vopred informovať
prostredníctvom web stránky obce a miestneho rozhlasu.
Mamičky, ktoré máte záujem predávať svoje veci, prosím
nahláste sa na obecnom úrade u p. Pittovej
(t.č. 033/5910048), alebo na e-mail: pittova@voderady.sk
Tešíme sa na Vás! „Pomôžme si navzájom!“

Prvé sväté prijímanie
Tretia májová nedeľa patrila v našej farnosti k významným dňom. Spolu 29 detí pristúpilo k prvému svätému prijímaniu. V tento deň boli deti prvý krát vo svojom živote
plne účastné na svätej omši. Na túto veľkú
udalosť sa všetky deti zodpovedne pripravovali. S úprimnou radosťou a čistým srdiečkom netrpezlivo očakávali, kedy prvý krát
prijmú chlieb života.
Na tomto mieste by som chcela v mene prvoprijímajúcich detí, ako aj nás rodičov, vyjadriť úprimné poďakovanie predovšetkým
pánovi farárovi Mons. Jánovi Bučíkovi za
láskavý a trpezlivý prístup k deťom pri ich
príprave na túto duchovnú slávnosť. Veľká
vďaka patrí aj pani učiteľke Mgr. Gabrie-

le Haršányovej, ktorá sa
podieľala nielen na príprave detí, ale aj na organizačnom zabezpečení tejto slávnosti. Taktiež ďakujem všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli a pomohli pri organizácii
tejto sviatočnej udalosti,
ktorá sa nám všetkým,
no najmä našim deťom,
určite vryje natrvalo do
pamäti.
Na záver by som chcela vyjadriť prianie,
aby všetky naše deti kráčali po celý svoj

život vždy vo svetle Kristovom, a aby žili
v láske, nádeji a zachovávali vernosť Pánovi Ježišovi.
Ing. Anita Gajarská
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V škôlke nám je dobre
Deň detí

MDD je sviatok, na ktorý sa tešia všetky deti
a patrí všetkým bez rozdielu. Ani v našej
škôlke tomu nebolo 28.5.2015 inak.
Tento deň nebol ako každý iný. Už po raňajkách sme sa všetci stretli v triede predškolákov aby sme si pozreli divadielko O Jankovi Hraškovi. Po krásnom predstavení nás čakalo najsladšie prekvapenie v podobe čokoládovej fontány. Potom si už v každej triede
deti vyskúšali svoju šikovnosť v rôznych súťažiach ,za ktoré boli odmenené. A to nebolo ešte všetko, pretože popoludní ich čakala
grilovačka a zábava na školskom dvore. Deti
stolovali vonku, a že im chutilo o tom svedčili ich prázdne taniere.
Z materskej školy odchádzali spokojné
a šťastné a v rukách si odnášali darčeky.

Deň matiek

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Mama, slovo ktoré vie
vysloviť aj to najmenšie dieťa. Práve ona je
trpezlivá, chápavá, milá, obetavá a pritom
sama je zraniteľná, citlivá a často unavená.
Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli
v našej MŠ 7.5.2015 spolu s deťmi v malej
a strednej skupine.
Nielen mamičky, ale aj všetkých rodinných
príslušníkov, ktorí prišli, sme privítali vo
svojich triedach programom, v ktorom nechýbali básne, piesne, tance i scénky. Radosť aj dojatie bolo vidieť v tvárach mamičiek počas celého vystúpenia. Úsilie detí
ocenili veľkým potleskom. Za starostlivosť
a lásku svojej mamičke sa deti poďakovali
vlastnoručne vyrobenými darčekmi.
Deň matiek sa oslavoval aj v Kultúrnom
dome 10.5.2015 o 15:00 hod. kde vystúpili predškoláci. Svojim programom, ktorý pozostával z básničiek, pesničky, dramatizácie
a tanca potešili nielen mamičky ale všetkých
prítomných.
Na záver odovzdali mamičkám kvietok vyrobený z papiera a na znak lásky im pripli
brošňu v tvare srdca.

Divadielko

Všetky triedy s pani učiteľkami sa stretli,
aby si dňa 15.4.2015 pozreli so záujmom
rozprávku v podaní marionetového divadielka Pod hríbikom.
Drevené divadielko prinieslo našim deťom rozprávkové predstavenie o Polepetkovi. Že ho nepoznáte? Určite sa aj vám niekedy stane, že niečo popletiete. Ale Polepetko poplietol úplne všetko. Vybral sa do kráľa aby sa stal svetom a aby našiel kráľovskú
rokunu. Stretol zbojníka Zubadla a ten ukeťal a ukeťal...
Že nerozumiete? No a naše deti rozumeli
všetkému a náramne sa na tom zabávali.
Hudobná rozprávka ,,Polepetko“ bola veľmi
zaujímavá. Hlavný hrdina Polepetko bol odvážny a smelý a za pomoc kráľovi získal na-

koniec ruku princeznej. Aj v tejto rozprávke dobro zvíťazilo nad zlom. Na konci zazvonil zvonec a aj našej rozprávky bol koniec. Všetky deti potleskom odmenili bábkohercov.

Karneval

Karnevalom žila naša škôlka celý týždeň,
deti zhotovovali krásne škrabošky na tvár
či veselého šaša, ktoré zdobili naše nástenky v triedach.
Pani učiteľky vyzdobili svoje triedy pestrofarebnými girlandami, balónmi a veselými maskami, ktoré u detí vzbudzovali čoraz
väčšiu radosť z prichádzajúceho dňa.
A konečne prišiel ten deň 13.február 2015,
ktorý bol naozaj fašiangový a veľmi zábavný. Deti si ráno doniesli masky, ktoré si za
asistencie pani učiteliek obliekli. Nielen deti
ale aj pani učiteľky sa predviedli v prekrásnych maskách. Nasledovalo predstavenie
sa masiek, zábava v podobe tanca, súťaží
a odmien. No nesmela chýbať ani tombola,
z ktorej si každé dieťa odnieslo peknú hračku. Nakoniec sa spoločne všetky deti stretli
v najmladšej triede, kde sa predstavili a za-

pózovali pred fotoaparátom na pamiatku.
Po skvelej zábave nás čakal dobrý fašiangový obed. Naše pani kuchárky nám pripravili
šišky, na ktorých si pochutili aj pani učiteľky.
Už teraz sa tešíme na ďalší karneval.

Veľkonočné dielne

Už tradične v našej MŠ prebiehajú tvorivé
dielne spolu s rodičmi, ktoré sa uskutočnili
1.4.2015.Témou tvorivých dielní vo všetkých
triedach bola blížiaca sa jar a Veľká noc. Deti
mali možnosť vybrať si z množstva výtvarného materiálu ale aj prírodného, ktorý sme im
pripravili. Samozrejme sa našli aj šikovní rodičia, ktorí pre svoje deti vyfúkli a priniesli
vajíčka. Deti ich zdobili rôznymi technikami,
pri ktorých im asistovali rodičia alebo aj starí
rodičia. Maľovali, lepili rôznymi nálepkami,

vytvárali veľkonočných zajačikov, kuriatka
z farebného a krepového papiera. Nálada pri
práci bola veselá. Všetky výrobky boli veľmi
pekné a zdobili naše triedy a šatne.

Vynášanie Moreny

“Morena, Morena, za koho si umrela?”
To boli úvodné slová piesne, ktorú sme spievali 24. marca 2015, keď sme sa vybrali hodiť
Morenu do riečky Gidra. Účastníkmi neboli
len deti a učiteľky z našej MŠ ale aj prváci zo
ZŠ a folklórny súbor ZUŠ pod vedením riaditeľa Michala Matejčíka a folklóristky Ivonky Táčovskej. Morenu sme si zhotovili v MŠ
sami, bola upevnená na drevenom kríži, naplnená slamou a oblečená v kroji. Takto vo
veľkom zástupe spievajúc rôzne ľudové piesne sme prešli celou dedinou až k riečke. Tam
sme Morenu zapálili a hodili do vody. Aj takýmto dávnym zvykom sme sa rozlúčili so
zimou a privítali jar. Potom nasledovalo prinášanie letečka k obecnému úradu, kde sme
si zatancovali a vyspievali vajíčka a keksík.
Bol to veľmi pekný zážitok, na ktorý budeme
dlho spomínať.
Andrea Benušová, učiteľka MŠ
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Z činnosti ZO JDS v obci Voderady
Úsilie seniorskej organizácie nepoľavuje v svojej plánovanej činnosti a aktivite ani
v súčasnom období. Práve naopak, naberá na
svojej dynamite, počet organizovaných seniorov mierne stúpa o nastávajúcich mladších
dôchodcov. Skutočnosť však je aj taká, že
najstarší členovia postupne odchádzajú, dožívajú svoju celoživotnú púť a my im vďačíme
za prínos v prospech seniorskej organizácie.
Už úvod tohto roku seniori venovali zodpovednej príprave hodnotiacej členskej schôdze
JDS, na ktorej bolo zhodnotené trojročné úsilie ich aktívnej činnosti v rokoch 2012 až
2014. Predsedníčka ZO JDS p. Mária Psotová vyslovila v mene všetkých veľké poďakovanie p. Mgr. Helene Cisárovej, za dlhoročnú aktívnu prácu v ZO JDS a hlavne za úspechy speváckeho zboru Prameň. Za podstatnej účasti členov základnej organizácie bol
na členskej schôdzi pre nastávajúce obdobie
zvolený, respektíve doplnený výbor členov
ZO JDS v zložení: p. Mária Psotová – predsedníčka, Mária Šturdíková – podpredsedníčka, Mária Šišková – tajomníčka, Valéria Orlická – hospodárka, Darina Roščáková – kronikárka, ďalšími členkami výboru ZO boli
zvolené: p. Jurčová, Minarovičová, Konyáriková a Ceduľová. Do revíznej komisie boli
zvolení: p. Alfréd Kolenič – predseda, Lýdia
Fatranská a Oľga Turanská, členkami RK.

Hodnotiaca členská schôdza priaznivo až vysoko hodnotila celoročnú prácu členov výboru ZO, ktorých úsilím a vytrvalosťou sa dosiahlo úspešné splnenie plánu práce a činností za uplynulé obdobie. Plán činnosti a aktivít
sa týkal predovšetkým aktivít vlastných, ako
aj aktivít organizovaných OkrO JDS Trnava.
Sú to poväčšine už opakujúce sa, ale obľúbené spoločenské, kultúrne a pohybové aktivity, ktoré seniorom prinášajú úžitok, pohodu a
rozptýlenie, čo je cieľom práce našej seniorskej organizácie.
Medzi prvé aktivity v roku možno spomenúť
účasť našich seniorov na kúpaní v okolitých
termálnych kúpaliskách s možnosťou využitia miestnych regeneračných procedúr, ďalej
účasť na mestských divadelných a muzikálových predstaveniach i na každoročnom divadelnom predstavení s vnúčatkami. V jarnom
období boli v ZO organizované dobrovoľné
brigády na úprave a skrášľovaní životného

prostredia v centrálnej zóne obce.
K jarným aktivitám patrí aj pravidelná a početná účasť našich členov na okresnom turistickom zraze, ktorý každoročne organizuje predsedníctvo OkrO JDS v oblasti horského prostredia Malých Karpát v nenáročných
disciplínach prechádzok a voľného pochodu. V tomto období sa podobne organizuje
aj účasť družstiev na okresnej súťaži varenia
guľáša so spoločenskou ochutnávkou.
Nie menej obľúbenou aktivitou v každom
roku býva početná účasť našich členov športovcov na okresnom športovom dni, organizovanom vo vybranom športovom prostredí
v rámci okresu, doteraz z ktorého športového
zápolenia si naši členovia prinášajú medailové ocenenia svojej poprednej športovej zdatnosti a fyzickej vyspelosti.
ZO JDS si do svojho plánu každoročne priberá ďalšie činnosti, v ktorých prezentujú svoje schopnosti či už vo varení, pečení, ručných
prác, praktických zručností v príprave a servírovaní buď tradičných jedál, alebo jedál z
babičkinej kuchyne. S touto vlastnou aktivitou sa základná organizácia prezentuje na
každoročných prehliadkach ochutnávky jedál
„Babičkine dobroty“, ktorá sa striedavo koná
vždy na pôde v jednej z piatych ZO JDS,
združených priateľskom okruhu ZO.
Veľkým prínosom pre seniorskú organizáciu je minuloročné oficiálne otvorenie „Klubu dôchodcov“, ktorý predostiera využívanie
ďalších možnosti aktívnej činnosti všetkých
seniorov. I keď ešte nie je jeho využívanie a
návštevnosť na požadovanej úrovni, výbor
ZO JDS sa usiluje o pútavejšie pozornosti
prilákania seniorov do klubu pre jeho aktívne spoločenské využívanie.
Výbor ZO svoj bohato naplnený plán činnosti orientuje aj na spoluprácu a pomoc s obecným úradom. I v tomto roku plánuje svoju
činnosť na účasti pri organizovaní a príprave
hudobného festivalu RUKAS. Opäť prispeje
výrobou a predajom požadovaných pochutín
v stánku občerstvenia pre verejnosť. Dôležitú prípravu spevácky súbor Prameň už teraz
venuje nácviku nových, pútavých piesní pre
uvedený hudobný festival v obci.
Podobne svedomite sa súbor Prameň bude
pripravovať k účinkovaniu na októbrových
oslavách mesiaca Úcty k starším, k jesennej
okresnej prehliadke speváckych súborov, ako
aj na predvianočné vystúpenia.
Pestrá činnosť ZO sa odvíja i v početnej účasti jej členov na cirkevných mariánskych pútiach, na ktoré i v tomto roku budú seniori putovať spoločne s našim kňazom Mons. Jánom
Bučíkom.
Pozornosť v organizácii sa neustále venuje účasti členov na tuzemských rekondičných pobytoch, ktorých sa žiaľ ZO nedostáva z OkrO JDS toľko, aby uspokojila záujem

svojich členov. Výbor ZO sa preto snaží tento nedostatok vykompenzovať krátkodobými
zájazdmi, výletmi a návštevami kultúrnych
podujatí.
Celá činnosť ZO JDS je podmienená finančnými prostriedkami, ktoré organizácia získava z členských príspevkov, zo sponzorských
darov svojich členov, ale predovšetkým z dotácie obecného úradu a úspešných podnikateľov v obci. Za uvedenú sponzorskú pomoc vyjadrujeme poďakovanie s presvedčením ich úprimného cítenia s občanmi tretieho
veku, ktorý je aj ich budúcnosťou.
Ing. Marta Ivančíková, ZO JDS Voderady

Základná organizácia Slovenského
zväzu záhradkárov
Naša organizácia svoju činnosť v roku
2015 začala výročnou členskou schôdzou,
na ktorej sme zhodnotili plnenie úloh za
rok 2014 a stanovili nové úlohy na rok
2015. Zároveň sa volil nový výbor ZO
záhradkárov na ďalšie 5 – ročné obdobie.
Výbor bol zvolený nasledovne:
Predseda ZO – p. František Ožvald
Podpredseda – p. Stanislav Páleník
Tajomník – p. Miroslav Hanzel
Pokladník – Ing. Emil Kocán
Predseda RK – p. Pavol Faktor
Členovia RK – p. Ladislav Franko,
p. Milan Šarvaic
Člen výboru – p. Miroslav Páleník
Hlavnou úlohou ZO SZZ vo Voderadoch
na rok 2015 bude zorganizovanie výstavy
ovocia a zeleniny. Ďalej by sme chceli
uskutočniť prednášky v klube, so záhradkárskou tematikou. Uskutočníme taktiež
vzdelávacie zájazdy. Naša organizácia
bude nápomocná pri podujatiach, organizovaných Obecným úradom. Vedenie ZŠ
s MŠ nás požiadalo o odbornú pomoc pri
zriaďovaní školskej záhrady. Teší nás, že
môžeme pomôcť. Ďalšou z aktivít ZO
SZZ je celoročné udržiavanie poriadku pri
Hoferskom kríži a pomoc vo farskej
záhrade. Týmto by sme chceli vyzvať
záujemcov o „záhradkárčenie“ a prácu
v našej organizácii, aby posilnili naše rady.
Výbor ZO SZZ Voderady
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Hasiči
Január sa v Dobrovoľnom
hasičskom zbore vo Voderadoch opäť niesol v znamení
dvoch dôležitých udalostí:
v domácom prostredí to bola
Výročná členská schôdza,
ktorá sa uskutočnila v spoločenských priestoroch Kultúrneho domu vo Voderadoch a vo Velkých Pavlovicách, kde sa naši členovia
zúčastnili na Výročnej valnej hromade. V domácom
prostredí sme privítali viacero pozvaných
hostí, medzi ktorými bol aj novozvolený starosta obce, p. doc. Ing. Pavol Augustín, CSc.,
novovymenovaná riaditeľka Základnej školy
vo Voderadoch p. Mgr. Antónia Zlatohlávková, správca farnosti - Mons. Ján Bučík, predseda OV DPO v Trnave p. Ing. Ivan Mička
a družobné SDH Velké Pavlovice vedené starostom p. Františkom Procingrom.
Február bol tento rok pre DHZ mesiacom
prípravy na kultúrno-spoločenskú udalosť
spojenú s obdobím začiatku pôstu - Pochovávanie basy. Okrem bufetu s občerstvením
sme pre návštevníkov pripravili kultúrny
program (určený predovšetkým pre dospelých), neskôr sa „rozbehla“ tanečná zábava,
v ktorej rodičov tromfli deti, ale veríme, že
budúci rok sa zabavia rovnako dobre a uvoľnene všetky vekové skupiny. Veľkonočné obdobie sme uzavreli strážením pri Božom hrobe, ktoré patrí k neodmysliteľným zvykom v
našej obci.

Mesiace marec a apríl sú v našej organizácii
zamerané na dolaďovanie techniky súťažného družstva, či už v materiálnej oblasti ale aj
v oblasti zručnosti, nakoľko vrcholí príprava na novú sezónu hasičských súťaží. Trénuje sa po celú zimu „nasucho“, aby sa skĺbili jednotlivé posty útoku a tým sa dosahovali minimálne straty pri „ostrom“ útoku na súťažiach.
Mesiace máj a jún mali pre súťažechtivých
členov pripravené rôzne akcie. A to, že sa
nám darilo, Vám radi ozrejmíme: kategória
Žiaci: chlapci – 1. miesto (Jarné kolo Plameň), 2. miesto (súťaž vo Velkých Pavlovicách – ČR), 2. miesto (Okresné kolo Zeleneč); dievčatá – 2. miesto (Jarné kolo Pla-

meň), 3. miesto (súťaž vo Velkých Pavlovicách), 2. miesto (Okresné kolo Zeleneč); kategória Dorast: 3. miesto (Obvodové kolo
Zeleneč), 2. miesto ( Okresné kolo Kátlovce); kategória Muži: 4. miesto (Obvodové
kolo Zeleneč), 2. miesto (Okresné kolo Kátlovce).
Čo sa týka Západoslovenskej hasičskej ligy,
môžeme sa pochváliť 1.miestom v Sládkovičove, v pohárových súťažiach sme získali 2. miesto v Košolnej a 4. miesto vo Veľkých Úľanoch.Naši členovia sa opäť zúčastnili podujatí s názvom„Železný hasič“ a to v
Bánovciach nad Bebravou, Žiline a v Abraháme, kde náš člen vybojoval 1. miesto v kategórii mužov nad 30 rokov.
Dobrovoľníctvo v hasičskom zbore je však
dôležité aj poskytnutím pomoci v núdzi (požiar, povodeň, preventívne prehliadky domov, havarijná udalosť s potrebou zásahu hasičov a pod.), a preto sa členovia DHZ Voderady snažia neustále zabezpečovať a vybavovať zbor vďaka dotáciám od DPO
SR či príspevkom na činnosť od obce
(materiálne – napr. zásahové oblečenie, technické prostriedky a odborne odborné školenia) na prípadný zásah.
V prvej polovici roka 2015 našťastie
nebol potrebný výjazd DHZ, no členovia zásahového družstva sú pripravení pomôcť kedykoľvek, ak si to
bude situácia vyžadovať.
Nemenej podstatnou súčasťou dobrovoľných hasičských zborov je hasičská
zbrojnica. Slúži ako miesto pre schôdze členov, uskladňovanie zásahového materiálu,
techniky a taktiež na garážovanie zásahových vozidiel. Určite si mnohí z Vás všimli, že naďalej prebieha rekonštrukcia i tej našej - voderadskej. Po určitej stagnácii prác sa
od tohto roku opäť naplno rozbehla dostavba
tohto nášho zázemia. Pri viacerých brigádach
sme svojpomocne a pomoci Obecného úradu dotiahli všetky inžinierske siete do budovy.Sú vybudované rozvody vody, domového
odpadu, vonkajší hydrant a nového plynového kúrenia. Ďalej by sa malo pokračovať vo
výmene elektroinštalácie, okien, brán na garážach a postupnom dohotovovaní všetkých

následných stavebných úkonov, aby sme na
budúci rok mohli pri výročí založenia DHZ
Voderady slávnostne otvoriť zrekonštruované priestory tohto nášho hasičského „chrámu“. Na tomto mieste by sme sa chceli poďakovať Obecnému zastupiteľstvu za schválenie finančných prostriedkov na dokončenie
rekonštrukcie tejto obecnej budovy.
		
Viliam Benkovský
		
DHZ Voderady

Floppers
zabodovali!

V poradí už šiesta sezóna bola pre voderadských Floppers azda najúspešnejšia.
Nielenže sa im podarilo zdolať viacerých
ašpirantov na titul, ale získali aj ocenenie
pre najlepšieho strelca súťaže. Stal sa ním
Filip Zelenský, ktorého počet strelených
gólov sa zastavil na čísle 44. Za zmienku
stojí aj fakt, že v jednom zápase ich súperovi strelil dokonca až 10. Skvelú formu
však ukázal aj Boris Živický, ktorý dal

6 presných zásahov a na ďalších 28 prihrával. Samozrejme futsal je hra kolektívna a úspech sa dostaví hlavne ak je
dobrá partia. Preto by som rád spomenul
aj ďalších skvelých hráčov, ktorí sa o to
pričinili a to konkrétne Peter Brestovanský, Martin Dubovský, Patrik Páleník,
David Čarnogurský, Róbert Hustý, Peter Šurina, Bystrík Rosypál, Lukáš Marcaník, Stanislav Páleník, Ivan Trog, Ladislav Kondákor a iní. Mužstvo sa momentálne pripravuje na Prengo cup, najväčší turnaj v malom futbale na Slovensku.
Držte naším Flopperom palce!
Štefan Sekera, Floppers
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Futbalisti

V tomto príspevku by sme Vám priblížili
futbalový život v už ukončenej sezóne ročníka 2014/2015. V tejto sezóne sme do súťaží ObFZ Trnava prihlásili mužstvá prípravky, dorastu a samozrejme „A“ mužstvo.
Ďalšie mužstvo, ktoré síce nehrá pravidelnú
súťaž, ale zúčastňuje sa tréningového procesu je mužstvo starých pánov.
Výbor TJ Družstevník Voderady v zložení
Radoslav Ivančík, František Barčák, Štefan
Zelenský, Marek Bachratý, Radovan Sárka
a Pavol Dobiš zabezpečoval chod klubu, tréningový proces jednotlivých mužstiev, starostlivosť o trávnik a okolie športového areálu.
Začnime od našich najmenších futbalistov,
ktorých sme zaradili do súťaže prípraviek
skupina „A“. Sú to chlapci ročník narodenia 1.1. 2004 a mladší. Pod vedením trénera Mareka Bachratého a jeho syna Martina
Bachratého trénovali pravidelne 2x do týždňa. V zime sa trénovalo v telocvični základnej školy. Okrem súťažných zápasov
sa chlapci v zime zúčastnili 2 halových turnajov, na ktorých pekne reprezentovali našu
obec a futbalový klub. Na turnaji v Ružindole obsadili 3. miesto a turnaj na Slávii v
Trnave dokonca vyhrali.
V dlhodobej súťaži bolo vidieť stúpajúcu
výkonnosť a v prvej sezóne obsadili pekné
7. miesto.

Mužstvo dorastencov hralo v súťaži OM
a od prvého kola sa pohybovalo na horných
priečkach tabuľky. Svojich súperov neraz

nechávali v úlohe štatistov a nadeľovali im na cestu plné „kabele“ gólov. Spomeniem 2 pozoruhodné výsledky keď mužstvo Bohdanoviec si odnieslo
16 kúskov a mužstvo Cífera,
tradičná futbalová bašta dokonca 20:0. Odmenou za celoročnú
prácu je pekné 4.miesto. Dávid
Čarnogurský obsadil v poradí
strelcov 3.miesto.

„A“ mužstvo sa vo svojej súťaži každoročne
zaraďuje medzi úzky okruh favoritov na celkové prvenstvo v súťaži. Chalani k tomu aj
tak pristupujú čoho dôkazom je aj tréningová účasť, ktorú nám závidia v širokom okolí. Po skončení jesennej časti sa hneď presťahovali do telocvične a pripravovali sa na
jarnú časť. V zime sme absolvovali aj zimné
sústredenie zamerané na naberanie kondície
a utužovanie partie. V celkovom hodnotení
sme obsadili 4.miesto. Filip Zelenský v poradí strelcov obsadil 2.miesto.

Radoslav Ivančík, TJ Družstevník

KÁVOVÁ
KULTÚRA

Viete čo pijete?

Veľa ľudí mi oponuje, keď si dovolím
upozorniť,čo sa nachádza v ich šálke pri
pití obľúbenej „zalievanej” kávy. Áno,
môže byť ťažké osedlať si zdravšiu verziu, nakoľko je hlavne staršia generácia
zvyknutá na typickú Štandard zmes, ktorú si ešte pred nedávnom mohli namlieť
v miestnej predajni potravín. To, čo ale
možno pijete, nie je vôbec prospešné
Vášmu zdraviu. Povieme si teda o tom
trochu viacej.

Prídem ráno do kancelárie, unavený
z včerajšej rodinnej oslavy a potrebujem
sa „nakopnúť“. Siahnem po vrecku s namletou kávou a zalejem ju horúcou vodou, nechám lúhovať asi 5 - 10 minút,
aby káva vychladla a potom ju „s chuťou” vypijem.
Neuvedomujete si, koľko zdraviu škodlivých látok pijete. V prvom rade je to kofeín, nakoľko je ľahko rozpustný vo vode
a pri dlhom lúhovaní sa z neho uvoľní až
priveľa. Pokiaľ si spravíte kávu z čistej
robusty, tá obsahuje 2x viac kofeínu ako
arabica, čo má za následok vysoký tlak
a srdce bije ako o život. V druhom rade
sú to uvoľňujúce sa triesloviny, čo môžu
spôsobiť ťažkosti žalúdka, žalúdočné
vredy a v najhoršom prípade karcinóm
žalúdka. Prečo si ničiť zdravie?
Dnes už ale našťastie existuje veľa alternatívnych pomocníkov pri príprave
kávy, ktoré nám dokážu vyrobiť chutnú
a zdravú kávu. Mojim obľúbeným a do
domácnosti najideálnejším je napríklad
AEROPRESS. Je vhodný aj na cesty a je
ho možné zakúpiť cez rôzne coffeeshopy alebo internetové stránky. Príprava je
rýchla a káva podstatne zdravšia, nakoľko sa káva ihneď po zaliatí pretlačí tlakom a nemusí sa dlho lúhovať.
Na Umeleckom festivale Rukami
a Srdcom 2015 Vám ukážeme, ako si
správne pripraviť kávu a ako má káva
chutiť. Nebude chýbať tiež kreslenie
do cappuccina technikou Latte Art.
Andrej Šiška
barista
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Ani pingpongisti nezaháľali
Stolnotenisový klub Voderady ukončil súťažný ročník 2014/2015 7. ligy Majstrovstiev okresu Trnava na peknom 5. mieste, čím sme si splnili cieľ ktorí sme si dali
- skončiť do 6. miesta.
Stolnotenisový klub okrem súťažných zápasov 7. ligy MO Trnava odohral aj priateľské zápasy s klubmi s vyšších súťaží v Bratislavskej oblasti a to so stolnotenisovými
klubmi Slovenský Grob a Zálesie. V Slovenskom Grobe sme prehrali a priateľský
zápas so Zálesím sme vyhrali. Ďalšie priateľské zápasy sme hrali so stolnotenisovým
klubom Častá.
Stolnotenisový klub Voderady pripravil
v minulom období dva už tradičné turnaje.
Prvým bol turnaj o pohár starostu obce Voderady, v termíne 26.12.2014 na tomto turnaji sa súťažilo v dvoch kategóriách a to kategória žiakov a kategória dospelých.

Druhým tradičným turnajom bol už tretí
ročník turnaja STK Voderady, ktorý si získal
obľubu v širšom okolí. V uplynulom ročníku sa ho zúčastnili hráči Častej, Dlhej, Bojničiek, Leopoldova, Križovian, Zálesia, Zelenča, Vištuku, Suchej nad Parnou, Trakovíc, a Voderád.
Oba tieto turnaje mali dobrú úroveň, o čom
svedčí aj prísľub účasti zúčastnených hráčov aj v budúcich turnajoch.
Náš stolnotenisový klub sa zúčastňoval
prostredníctvom svojich členov aj na turnajoch v Bojničkách, Horných Orešanoch,
Leopoldove a v Jarnej.
V období po ukončení súťažného ročníka
2014/2015 sa náš klub prihlásil do II.ročníka o Pohár predsedu ObSTZ Trnava, ktorý sa hral turnajovým spôsobom. Na prvom
turnaji sa stretli hráči nášho klubu so súpermi: Trakovice B, Malženice B, Sasinkovo

a Jaslovské Bohunice. Turnaj sa uskutočnil
23.mája v Trakoviciach. Na tomto turnaji
skončilo naše družstvo na treťom mieste.
Na druhom turnaji dňa 6.6.2015 náš tím hral
s družstvami Malženice A, Trakovice, Suchá nad Parnou a Zeleneč. Na tomto turnaji
sme na súperov nestačili a skončili sme na
5.mieste. Vzhľadom ku skutočnosti, že náš
klub sa rozšíril o nových členov – hráčov,
našim zámerom do nasledovného súťažného ročníka 2015/2016, je prihlásenie do súťaže dve družstvá a to STK Voderady „A“
a STK Voderady „B“. Hracím dňom domácich zápasov by bola sobota a to nasledovne
Voderady „B“ by hralo o 14.00 hod. a Voderady „A“ o 17,30 hod. Stolnotenisový klub
pripravuje z hľadiska prípravy hráčov k novému súťažnému obdobiu priateľské zápasy
s družstvami z Častej, Slovenského Grobu,
Trakovíc, Leopoldova a Dlhej. Taktiež plánujeme pred začatím nového súťažného obdobia uskutočniť turnaj pre registrovaných
hráčov. Predpokladaný termín tohto turnaja
je august 2015.
Vladimír Schiffel, Stolnotenisový klub

Poľovnícke združenie Gidra
Poľovnícke združenie Gidra Voderady začalo aj rok 2015 tradične výročnou členskou
schôdzou, na ktorej sme zhodnotili a zbilancovali predchádzajúcu poľovnícku sezónu, ktorá začína 1.marca a končí posledným
februárovým dňom. Vypočuli sme si správu
predsedu PZ o činnosti PZ z oblasti kultúrno-spoločenskej, brigádnickej a poľovníckej – vyhodnotenie Plánov chovu a lovu raticovej, malej úžitkovej zveri a tlmení škodnej zveri. Ďalej správu o finančnom hospodárení a správu revíznej komisie. V ďalších bodoch programu sme si stanovili ciele a plán
činnosti PZ na rok 2015 a následne prijali
uznesenie.
Z kultúrnej činnosti: posedenie pri guláši,
spolupráca s obcou a obecným úradom (RUKAS a iné spoločenské akcie, brigády pri
zveľaďovaní a skrášľovaní obce...), spolupráca s ostatnými spoločenskými organizáciami, spolupráca s Agrom Voderady, a pod.
Brigádnická a poľovnícka činnosť: zveľaďovanie úživnosti revíru (vytváranie podmie-

nok pre udržanie kmeňových stavov zveri), budovanie a obnova poľovníckych zariadení (kŕmidlá, napájačky, posedy...), príprava a zabezpečenie krmiva pre zver na
zimu, prikrmovanie zveri v zimnom období
a čase núdze, návštevy revíru za účelom tlmenia škodnej zveri, organizovanie spoločných poľovačiek a lovu zveri podľa schválených Plánov chovu a lovu raticovej a malej
zveri a Plánov spoločných poľovačiek, ktoré
na návrh PZ schvaľuje a riadi Okresný úrad,
pozemkový a lesný odbor.
V posledných rokoch je dosť náročné udržiavať kmeňové stavy zveri, pretože zver je
ohrozovaná nepriaznivými vplyvmi modernej doby, zastavané pôvodné teritóriá zveri,
veľkoplošné hospodárenie, narastajúci počet
motorových vozidiel na cestách, čo negatívne vplýva aj na prirodzenú migráciu zveri pri
stretoch s autami na cestách. A keďže do plánov lovu sa započítava aj úhyn zveri a tiež
zver zrazená autami na cestách, čo v súčasnosti predstavuje viac ako polovicu všetkej

ulovenej zveri, zostáva nám zver viac chrániť, ako loviť. Samotný lov je viac selektívny a sanitárny.
Poľovnícke združenie Gidra Voderady má
v súčasnosti 21 členov, 1 čestného člena
a 1 kandidáta na člena a obhospodaruje poľovný revír o výmere 1225 ha. Normové
kmeňové stavy úžitkovej zveri určené pre
náš revír: srnčia zver: 36 ks, zajac poľný: 400
ks, bažant poľovný: 80 ks (sliepka+kohút).
Poľovníctvu ZDAR!
		
Ľuboš Zatko,
		
poľovnícky hospodár
		
PZ Gidra Voderady
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Deti - To najcennejšie
čo máme
Sú našimi radosťami aj starosťami a napriek
všetkým tým prebdeným nociam a škriepkam ich zbožňujeme a milujeme viac ako
svoj vlastný život. Po celý ten čas, ako nám
pred očami rastú, ich výchovou pripravujeme k samostatnosti a priebojnosti. Do toho
prichádzajú rôzne tradičné sociálno-výchovné formy, ktoré rástli spolu s našou kultúrou, mentalitou a históriou.

nosť prevziať zodpovednosť za svoje vlastné správanie a bezpečie. Pomocou teoretickej výučby Wing Tsun a praktickej konfrontácie na danú tému precítia hlbší pocit vlastnej hodnoty a súčasne sa tým učia vzájomnému porozumeniu a rešpektu k druhým.
O sebaobrane často prevláda nepresná verejná mienka, že ide iba o bitku. My sa neučíme biť ale ochrániť sa pred nebezpečím.

Naozaj nie je ľahké formovať mladý život
v toľkých multifaktorálnych smeroch. Deti
majú svoj vlastný svet a svoje vlastné víťazstvá a prehry. Tak ako sa učia slovenčinu
či matematiku, tak sa učia empiricky zvládať aj svoje reakcie a emócie (bezmocnosť,
strach, hnev, zlosť atď.). Je len na nich, ako
ich v kritických situáciách prejavia.
Sebaobranu môžeme v tejto súvislosti chápať aj ako výchovu k úcte, správania sa
k sebe samému a k druhým okolo nás. Učíme prevenciu pred potenciálnymi hrozbami a keď sa už útoku nedá vyhnúť, učíme
primeranej sebaobrane. Dobrá prevencia
pred násilím znamená vedieť o ňom včas
a správne zareagovať na jeho signály, aby
neprepuklo do niečoho hroznejšieho. Vedieť
a mať na pamäti, že sú situácie, ktoré si Vás
nájdu samé a zrazu sa len ocitnete uprostred
nej. Čo potom? Čo prežívam, aké emócie?
Ako sa s nimi vysporiadam? Čo mám robiť? Jedno je isté. Treba rýchlo konať, lebo
okamihom sa môže celý život zmeniť! Často krát si svojou prirodzenou reakciou od
strachu dieťa samo nechtiac ublíži (zavrie
oči, zakopne, stratí balans, nešťastne spadne
a udrie si hlavu...). Podobných úrazov (prípadov) je v škole a vonku neúrekom. Alebo
zostanú navždy v mysliach rodičov, že išlo
iba o nešťastnú náhodu?
Vyučovanie sebaobrany a prevencie násilia
sprostredkuje deťom a mladistvým schop-

Deti a mladiství, ktorí porozumeli a naučili
sa v nebezpečných situáciách jednať rozumne z vlastného úsudku, tým položili základný kameň morálky pre svoj vlastný ďalší vývoj života. Ako dospelý potom nebudú bezbranný a vydaný napospas nebezpečným situáciám.

Na záver jeden tip
z 10 pre rodičov
na každodennú cestu zo školy:

1. Držať si odstup od cudzích
ľudí.
- Nacvičte s Vašim dieťaťom
a s prizvaným cudzím dospelým pomocou modelových situácií ako sa má dieťa zachovať v
komunikácii s neznámou osobou. (Keď ho láka do auta napríklad.) Pokiaľ je dieťa oslovené cudzou osobou, ktorá sa ho
pýta na smer cesty, nech radšej
odpovie:
„Ja som iba dieťa, spýtajte sa
nejakého dospelého!“

Príďte sa pozrieť, poprípade porozprávať na
náš tréning vo Voderadoch. Radi Vás uvidíme.
tréner Marek V.
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Úspechy žiakov ZŠ
Nastal koniec školského roka a s ním aj bilancovanie práce v škole a predovšetkým
úspechov našich žiakov. V tomto školskom
roku ich bolo neúrekom. Žiaci sa pod aktívnym vedením svojich pedagógov zapájali do množstva súťaží. Ponuku súťaží sme
rozšírili aj o vlastné školské kolá vedomostných súťaží, napr. mimiolympiáda v anglickom jazyku, súťaž v nemeckom jazyku, súťaž vo vedomostiach z histórie.
Najväčšie úspechy a ocenenia nám žiaci
priniesli z týchto súťaží:
Dejepisná olympiáda
1. miesto v okresnom kole
Michal Hanzel, 7. ročník
4. miesto v okresnom kole
Matúš Dubovský, 7. ročník
2. miesto v krajskom kole
Michal Hanzel, 7. ročník
Hollého pamätník
2. miesto v obvodnom kole
Matúš Dubovský, 7. ročník
Biologická olympiáda
3. miesto v okresnom kole
Anna Haršányová, 8. ročník
Literárna súťaž - vlastná literárna tvorba
3. miesto v okresnom kole
Vladimíra Prosmanová, 4. ročník
Matematická olympiáda
4. miesto v okresnom kole
Terezka Hornáčková, 5. ročník
7.miesto v okresnom kole
Stefhanie Mária Rusenova, 6.roč.
Klokan – medzinárodná matematická súťaž
Úspešní riešitelia:
Renátka Karczubová, 1. ročník
Patrik Dobiš, 3. ročník
Viktória Dobišová, 6. ročník
Pytagoriáda
Najúspešnejší riešiteľ v okresnom kole
Matúš Blejštil, 4.ročník
Vynikajúci úspech dosiahli naši žiaci aj televíznej vedomostnej súťaži „Daj si čas“,
kde si zmerali sily s dvoma ďalšími školami. Členovia nášho tímu sa svedomito
a poctivo pripravovali z oblasti histórie,
čo prinieslo aj svoje ovocie. Náš tím vyhral na plnej čiare a my sme veľmi radi,
že máme na škole takých šikovných žiakov.
Priniesli sme si krásne 1. miesto.
V našom tíme súťažili 4 žiaci: Michal
Hanzel, Matúš Dubovský, Anna Haršányová a Ema Zatková. Vďaka patrí aj žiakom z 5., 6. a 7. ročníka, ktorí našich siedmakov priamo v televízii perfektne povzbudzovali.
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Pozývame Vás na Umelecký
festival Rukami a srdcom 2015!
Areál Základnej školy vo Voderadoch sa
v dňoch 24. - 25. júla stane centrom kultúrneho diania. Pozývame vás na 8. ročník
Umeleckého festivalu Rukami a srdcom. Organizátori podujatia, ktorými sú Obec Voderady a kultúrna komisia v súčinnosti s viacerými obecnými organizáciami pre vás aj
tento rok pripravila zaujímavý program.
V obidva festivalové dni bude prebiehať
program na hlavnom pódiu od 18-tej do
23-tej hodiny. Po slávnostnom otvorení festivalu v piatok, si prídu na svoje hlavne milovníci folklóru, ľudovej a dychovej hudby.
V programe, úvod ktorého bude patriť Speváckemu zboru Prameň z Voderád. sa predstavia Krupanskí črpáci, Kysucký Prameň
z Oščadnice – všetkým dobre známy z hudobnej relácie Šláger a piatkový večer veríme, že nielen rozospieva, ale aj roztancuje dychová hudba Drietomanka. Sobotný
program hudobným vstupom otvorí kapela
pedagógov zo Základnej umeleckej školy vo
Voderadoch s výstižným pomenovaním TeachersBand, ktorej svetové hity vás dostanú
do správnej nálady, ktorá bude gradovať pri
počúvaní country skladieb od PaciPacifiku
a úžasného hlasu írskej speváčky LuanParle.
Viete, že LuanParle je najlepšou írskou speváčkou a vo svojej krajine po beznádejne vypredanej koncertnej šnúre žne jeden úspech
za druhým? Aj tento rok je nominovaná na
Best Irish Female (na najlepšiu írsku speváčku – obdoba nášho Zlatého slávika). Po nej
prídu na rad „štyri kone vrané “, ...“vždy keď
idú maturantky mestom“... “ach ten je môj,
ten sa mi podobá ...“ a ďalšie skvelé hity slovenského velikána jazzu, jazzového manažéra a speváka Petra Lipu. Z chytľavých melódií jazzmana zostaneme „vo vare“ so slovenskou pop-rockovou kapelou Kochanskí.
Samozrejme čakajú na vás sprievodné podujatia, z ktorých spomeniem vernisáž, výstavu fotografií, keramiky, obrazov pod gesciou Základnej umeleckej školy vo Voderadoch, mladí baristi pre vás pripravia lahodné
capuccino alebo espresso a predvedú vám,
ako sa dá mliekom kresliť do kávy. Výstavy a ukážky budú zrealizované v novej telocvični, pričom otvorenie a sprístupnenie verejnosti budú v piatok aj v sobotu od 17:00
do 22:00 hod. Ukážky ľudových remesiel samozrejme nesmú chýbať a o občerstvenie sa
počas obidvoch festivalových dní postarajú
obecné organizácie.
Na umeleckom festivale Rukami a srdcom
sa zabavia aj deti. Pre ne budú v telocvični
pripravené tvorivé dielne, divadielko, maľovanie na tvár a v areáli festivalu sa naši najmenší môžu povoziť na kolotoči, ktorý bude

tak trošku netradičný, pretože bude prevádzkovaný na ručný pohon.
Milí rodičia, priveďte vaše ratolesti 25.júla
(sobota) o 16:30 hod. do telocvične Základnej školy, kde bude pre nich pripravená nádherná „Perníková chalúpka“.

Predstavujeme Divadlo pod
hríbikom. Nech sa páči...

...radi predstavíme naše rodinné marionetové Divadlo pod hríbikom, ktoré siedmu sezónu putuje za detskými divákmi.
S marionetami hráme rozprávky aj veselé
príbehy podobne, ako ich predvádzali ľudoví bábkari už pred tromi storočiami vo vlastných kočovných divadlách. Vidieť však pôvodné - tradičné kočovné divadlo na Slovensku dnes, už žiaľ nie je možné. Ja i manželka
sa však z tohto tajomného malého sveta tešíme nielen v srdci. Láska k drevu nás sprevádza od mladosti až do dnešných rokov a tak
sa v dielni „uja Hoblinu“ najprv reže, strúha,
píli, klopká, šije, spieva i smeje - lebo k nášmu divadelnému svetu treba toho veru vyrezať neúrekom :-) Tak do nášho „dreveného
sveta“ prichádzajú marionety figliara i zbojníka, rytiera - kráľa - komorníka - aj kuchára,
babičky i mamičky, princeznej či ženičky ...
Celú scénografiu koncipujeme tak, že zdanlivo nemý divadelný svet oživíme našimi
hlasmi a keďže používame čo najvernejšie
pôvodný spôsob vodenia marionety, všetci,
čo sa pozerajú podvedome v našom divadle
zažijú aj „kus už skoro zabudnutého kumštu“.
Čo sa týka charakteru predstavenia: z veľkej časti využívame verbálne “čaro klasickej
rozprávky“, ale žánrovo čerpáme aj zo starých marionetových hier. Tieto však drama-

turgicky zrozumiteľne prispôsobujeme súčasnému detskému divákovi. Napriek tomu,
že sa naše predstavenia milo prihovoria už
aj najmenším divákom, rozveselia aj väčšie deti. Dokážu zaujať a pobaviť veru i tých
skôr narodených.
Na umeleckom festivale Rukami a srdcom
vo Voderadoch na vás milé deti čaká:

Perníková
chalúpka

Rozprávka o dvoch veselých a hravých
deťoch, ktoré len raz trošku u babičky
„zaneposlúchali“, červených jahôdok pod
lesom síce tiež nazbierali ale potom zažili sladké stretnutie, na ktoré len tak ľahko nezabudnú. A s nimi všetci spoločne
- s napätím aj s úsmevom vyčkáme, ako
nakoniec všetko dobre dopadne ...

Budeme radi, ak na Vašom podujatí, budeme môcť potešiť čarom divadelného
zážitku, ktoré charakterizuje naše predstavenia - všetkých čo sa prídu pozrieť :-)
Teší sa na vás!
Principál Divadla pod hríbikom
ujo Hoblina
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Obľúbené recepty
Brownies Cheesecake
Ingrediencie:
350 g horkej čokolády (60-70%)
250 g masla
4 vajíčka
250 g krupicového cukru
85 g hladkej múky
1 ČL prášku do pečiva
400 g bielej čokolády
250 g hladkého tvarohu
285 ml smotany na šľahanie
250 g mascarpone
Vymastíme formu a vyložíme ju

papierom na pečenie. Nad parou rozpustíme horkú čokoládu
s maslom. Vyšľaháme 4 vajíčka s cukrom (až kým je to husté). Vmiešame hmotu do rozpustenej čokolády, na to preosejeme
hladkú múku s práškom do pečiva. Všetko spolu vymiešame
a nalejeme do formy. Pečieme
30-35 minút na 160°. Kým koláč chladne, pripravíme si plnku:
bielu čokoládu rozpustíme nad
parou, krátko vyšľaháme tvaroh, smotanu a mascarpone. Pri-

dáme rozpustenú čokoládu, vyšľaháme do hladka a vylejeme
na vychladnuté brownies. Dáme
stuhnúť cez noc do chladničky.
Odporúčam krájať na menšie
kúsky. Je to sladké pokušenie,

Dôležité telefónne čísla
Máte aj vy zmätok v tiesňových linkách?
Zapamätajte si :
150 hasiči – volať v prípade požiarov, dopravných nehôd
155 zdravotná záchranná služba – volať pri náhlych zmenách zdravia, strate vedomia, bezvedomí, pri problémoch s dýchaním, so srdcom, pri infarkte, otrave liekmi,
chemikáliami, popáleninách, vážnych úrazoch, krvácaní
158 polícia
112 integrovaný záchranný systém – volať, ak treba zásah záchranárov, hasičov či
policajtov (čiže viacerých záchranných zložiek naraz, hlavne pri dopravných nehodách,
prírodných katastrofách a pod.)
Ide o európske číslo tiesňového volania
Všetky čísla sú bezplatné a používajú sa bez
predvoľby.
Ďalšie dôležité telefónne čísla:
Polícia – Cífer: 033/5599133
Havarijná služba – elektrina: 0850111567
Havarijná služba – plyn: 0850111727
MAVOS, s.r.o. – voda: 0903 962 109
Ambulancia lekára pre dospelých
vo Voderadoch MUDr. Štefan Horváth
Ordinačné hodiny
Pondelok – Piatok
7,00 – 8,00 odbery biologického
materiálu
8,00 – 12,00 ordinácia
12,30 – 16,00 návštevná služba
Tel.: 033/5590300
Ambulancia pre deti a dorast v Cíferi
MUDr. Mário Móro
Ordinačné hodiny:
Pondelok 7,00 – 13,00
Utorok 11,00 – 13,30
Streda 11,00 – 13,30
Štvrtok 7,00 – 10,45

Piatok 11,00 – 13,30
V utorok, stredu a piatok od 7,30 do 10,45
ordinuje MUDr. Móro v Trnave na Poliklinike Družba (detská časť, prízemie)
Tel.: 033/5599405 (ambulancia v Cíferi)
Tel.: 033/5953433 (ambulancia v Trnave)
Mobil: 0911599405
Ambulancia zubnej lekárky
vo Voderadoch MUDr. Marta Šimková
Ordinačné hodiny:
Pondelok – Piatok
od 8,00 do 14,30 ambulancia
od 14,30 do 16,00 administratíva
Tel.: 033/5590225
Lekáreň Ambrosia vo Voderadoch
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok :
od 9,00 do 14,00
Tel.: 033/5590143
Zberný dvor vo Voderadoch
Otváracia doba :
Letný čas: od 1.3. do 30.11
Sobota: 8,00 - 12,00
Zimný čas: od 1.12. do 28.2.
Sobota: 11,00 - 12,00

Do pozornosti

Občania môžu počas
celého roku
nahlasovať
zber elektroodpadu
www.nahlasodpad.sk

0918 848 888

ale úžasné! Dobrú chuť!
Soňa Šišková
Milé gazdinky, ak máte obľúbený vyskúšaný recept, neváhajte sa s nami oň podeliť. Tento
priestor je aj váš.

Z evidencie
a štatistiky
obyvateľstva

Počet obyvateľov k 30.6.2015: 1432
Muži: 709
Ženy: 723
Od 3 – 6 rokov:
47
Od 1 – 15 rokov:
231
Od 1 – 18 rokov:
271
Od 15 – 18 rokov:
40
Od 18 – 55 rokov:
765
Od 18 – 60 rokov:
849
Nad 18 rokov:
1 146
Priemerný vek v obci Voderady:
39,81 rokov
Spoločenská kronika
Od 1.1.2015 do 30.6.2015
Narodili sa:
Matej Adamčík
Milan Adámek
Petra Čavarová
Šimon Glogovský
Juraj Matúš
Lukáš Tabaček
Vitajte medzi nami!
Uzavreli manželstvo:
Peter Kopáčik a Júlia Kopáčiková
Michal Královič a Mária Lelkešová
Daniel Plavucha a Dominika Repová
Ondřej Pecarík a Soňa Šišková
Marcel Kadúc a Martina Velická
Miloš Rybanský a Jana Petrovičová
Všetko najlepšie na spoločnej ceste!
Navždy nás opustili:
Eva Nagyová
Augustín Paulen
Mária Šindolovičová
Emil Žák
Zostanete v našich spomienkach...

