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Nepredajné

pozývame vás

17.decembra
16:00 - 18:00
Predvianočné trhy
Námestie pred kostolom
Ukážky a predaj ručných prác detí MŠ a ZUŠ, vianočných oblátok, medu,
medovinky, vianočného punču...

18:00
Adventný koncert
kostol sv.ondreja vo voderadoch
Účinkuje: spevácky zbor PRAMEŇ z Voderád a spevácky zbor TEMPUS z Bratislavy

19:30
Slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka
na námestí
20:00
tradičná kapustnica, varené vínko a čaj v sále
kultúrneho domu
Príďte si spolu s nami vychutnať čarovnú
atmosféru blížiacich sa Vianoc!
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Starosta informuje
Milé deti, mládež, vážení občania Voderád,
milí čitatelia!
Postupné ochladzovanie nám dáva najavo,
že sa blíži zimné obdobie a s týmto zimným
obdobím aj ukončenie roka 2016. Každý
dobrý hospodár pred koncom roka rekapituluje svoje výsledky. V minulom čísle som
Vás informoval o tom, čo by sme chceli ešte
do konca kalendárneho roka urobiť pre rozvoj obce.
Je pripravená projektová dokumentácia na
rozšírenie materskej škôlky, po všetkých
schvaľovacích procesoch môžeme podať
žiadosť o stavebné povolenie. Konečne sú
pripravené reálne projekty kanalizácie Cíferskej ulice. Pôvodné projekty, ktoré boli spracované, neriešili výškové rozdiely jednotlivých domových subjektov a vyžadovali si
v niektorých prípadoch montáž prečerpávacích domových staníc, čo by značne predražovalo individuálne napojenie na predmetnú kanalizáciu pri jednotlivých subjektoch.
Ešte rozhodujúcim momentom zostáva kapacitné napojenie sa na prečerpávaciu stanicu, ku ktorej sa musí vyjadriť nezávislý projektant a celkové odsúhlasenie vykoná až
preberateľ stavby, t. j. spoločnosť TAVOS.
Po viacerých stretnutiach občanov dotknutej
lokality bola uzatvorená právna stránka (riešenie vecného bremena na existujúcom pozemku) a v súčasnosti začalo výberové konanie na zhotoviteľa diela. Ďakujem občanom za trpezlivosť a vecný prístup k danej
situácii.
V stručnosti som priblížil, čo všetko je potrebné, ak sa rozhodneme realizovať akýkoľvek zámer. Tieto tzv. prípravné práce sa musia vykonávať pri každom jednom projekte,
a preto sa odďaľuje termín začatia realizácie
diela. Zákonom stanovené podmienky, dokladovanie stavebného povolenia, spracovanie podmienok pre výberové konanie, jeho
vyhodnotenie a iné úskalia, ktoré komplikujú realizáciu diela, vysvetľujú, prečo je tento
proces taký zdĺhavý.
Konečne sa začínajú rysovať aj kontúry
zlepšenia podmienok pre našich športovcov. Pripravuje sa výberové konanie na šatne a tribúnu pre futbalistov, ktorí si aj spolu so športovou verejnosťou tieto lepšie podmienky zaslúžia.
Po rozhodnutí obecného zastupiteľstva
o premiestnení základnej umeleckej školy
do priestorov starej školy je vyvolaná nová
investícia. Stará škola musí najskôr prejsť
procesom rozsiahlej rekonštrukcie, čo významne prispeje k naplneniu požiadaviek
obce. V súčasnosti sa pripravuje projektová

dokumentácia k „Rekonštrukcii starej školy,
spoločne s projektovou dokumentáciou pre
dobudovanie priestranstva po zbúraní starého kultúrneho domu a bývalej pošty.
Paralelne s týmito aktivitami pripravujeme
nové riešenie osadenia chodníkov a riešenie parkovania na Koniarekovej ulici obojstranne, na ulici Kubinu, ďalej na Krátkej,
Športovej a Potočnej- dokončenie druhej
časti. Problém s hromadením vody pri intenzívnych dažďoch bol vyriešený na Kandijskej ulici a na Trnavskej ulici sčasti, na ulici
Kubinu stále pretrváva – plánujeme ho riešiť opravou povrchu cesty, ktorá by riešila
aj spádovanie dažďovej vody. Tento problém
je aj na Školskej ulici, kde niektorí obyvatelia zasypali odtokový kanál, a týmto zastavili odtok dažďovej vody. Prosím preto obyvateľov nehnuteľností, ktorých sa problém
týka, aby aktívne spolupracovali pri jeho odstránení.
Informácia o predaji dominanty Voderád,
kaštieľa a väčšej časti parku, sa stala skutočnosťou, vlastníkom sa stala súkromná spoločnosť. Z prvotných informácií majiteľa by
sa objekt mal zrekonštruovať a začať využívať na spoločenské aktivity.
Ďalšou dôležitou informáciou je zmena konateľa v spoločnosti MAVOS a premiestnenie riadenia tejto spoločnosti na obecný úrad
do Voderád.
Informácie o dianí a riadení našej obce
nájdete na obnovenej webovej stránke našej
obce a samozrejme na úradnej tabuli obce.
Vážení občania, za niekoľko dní sa postupne naplní polovica volebného obdobia. Najlepšie vyhodnotenie vie urobiť sám volič,
ktorý poveril rozhodovaním o obci svojich
zástupcov. Z postavenia starostu mi dovoľte, aby som kladne hodnotil prácu vašich zástupcov, poslancov, ktorí jednoznačne svojím prístupom a pracovitosťou dokazujú, že
im na tejto obci záleží a vytvorili skutočný
tvorivý tím pre dobro občana Voderád. Sú živým organizmom cez jednotlivé komisie a aj
tvrdým kritikom pre dobro veci v obci. Som
rád, že celý poslanecký kolektív rešpektuje
svoje právne a spoločenské postavenie a obhajuje požiadavky občanov. Dovoľte mi poďakovať za prácu aj všetkým pracovníkom
obecného úradu za r. 2016, všetkým aktívnym spoločenským organizáciám a všetkým
občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na aktivitách obce Voderady.
Neklamným znakom blížiacich sa najkrajších sviatkov v roku je vyzdobovanie našich
ulíc vianočnými ozdobami a hľadanie darčekov pre svojich blízkych. Krása Vianoc je
však tvorená v srdci každého z nás, aby to
postupné ochladzovanie bolo len dominan-

tou ročného obdobia a nie v našich srdciach.
Vytvorme si túto krásu aj zmierením a podaním si ruky, nech čas Vianoc je skutočným
časom pokoja v našich srdciach, v našich rodinách a v našej krásnej dedine Voderady.
Starosta obce

Voľba hlavného
kontrolóra obce
Voderady
31.12.2016 končí volebné – funkčné obdobie kontrolóra obce Voderady, p. Ing.
Stanislava Nižnana.
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 18a
ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolilo na zasadnutí dňa 24.11.2016
na pozíciu hlavného kontrolóra obce
na funkčné obdobie 1.1.2017 –
31.12.2022 p. Ing. Stanislava Nižnana.
Mária Šišková, obecný úrad

VZN č. 6/2016
Dňa 15.12.2016 nadobudlo účinnosť
VZN č. 6/2016 obce Voderady o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na sociálne účely. VZN upravuje podmienky poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, dávky sociálnej pomoci, vyplatenie príspevku pre
novonarodené deti s trvalým pobytom
v obci Voderady a príspevok na stravovanie pre dôchodcov. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov.
Jednorazová dávka sociálnej pomoci
môže byť priznaná za účelom zmiernenia v čase náhlej núdze a nepriaznivej
situácie, v ktorej sa občan ocitol. Bližšie
informácie k podaniu žiadosti o poskytnutie dávky získate na obecnom úrade.
Občan, pomôž si sám; ak nevládzeš,
máš rodinu a priateľov. Ak ani tam nedostaneš pomoc, obráť sa na obec, charitu. Ak nepochodíš, hľadaj pomoc
v štáte (sociálna politika štátu).
Gabriela Pittová, obecný úrad
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Multifunkčné ihrisko
„v novom šate“
V rámci modernizácie športového areálu pri
základnej škole bolo ešte v roku 2008 vybudované na ploche za tenisovými kurtami
multifunkčné ihrisko s významnou finančnou podporou Úradu vlády SR a nadácie
SPP. Projekt splnil svoj účel a ihrisko sa stalo miestom aktívneho využívania voľného času detí a mládeže . „Zub času“ však na
seba nenechal dlho čakať a po ôsmich rokoch využívania tohto obľúbeného miesta na
športovanie sa vedenie obce rozhodlo multifunkčné ihrisko pre nevyhovujúci stav dočasne uzavrieť a následne započať potrebné
kroky smerujúce k jeho obnoveniu. Jednalo
sa hlavne o výmenu umelého povrchu, ktorého ďalšie udržiavanie už nebolo možné.
V júni obec Voderady uzatvorila zmluvu o diele so spoločnosťou Centaury Plus,
s.r.o., ktorej predmetom bolo dodanie a kompletné položenie umelého povrchu – umelá
tráva (JUTAGRASS) 20 mm, 808 m2 na už
existujúce ihrisko a výmena bočných sietí.

Počet obyvateľov: 1460
Z toho: muži 721 a ženy 739;
Počet narodených detí:15;
Počet zomrelých: 13; Počet sobášov 10;

Súčasťou bolo narezanie a následné zbalenie starého umelého povrchu, pri likvidácii
ktorého pomáhali technickí pracovníci obce
a Martin Bachratý – prevádzkový zamestnanec zo základnej školy. Celkové investičné náklady na obnovu ihriska boli vo výške
20.739 Eur s DPH a boli hradené z rozpočtu
obce. V auguste už bolo multifunkčné ihrisko opäť pripravené na športovanie.
Mária Šišková, obecný úrad

Bezpečnosť na 1. mieste
Retardéry na voderadských cestách
Každá obec či mesto má svoje rizikové
ulice, na ktorých dochádza k prekračovaniu

maximálnej povolenej rýchlosti, resp.
miesta, kde môže vo zvýšenej miere prísť
ku kolíznym situáciám. V našej obci sú to
hlavne úseky pred základnou školou a ulica
Poštová pri výjazde na ulicu Podhájsku.
Na základe požiadaviek od občanov, členov
komisie pre verejný poriadok, poslancov
obecného zastupiteľstva a návrhu starostu
obce boli v týchto kritických úsekoch
osadené retardéry. Návrhy na ich osadenie
boli odôvodňované tým, že sú často
svedkami rýchlej a bezohľadnej jazdy
niektorých vodičov motorových vozidiel
a takto ohrozujú ich životy a zdravie, no
najmä životy a zdravie detí.
Mária Šišková, obecný úrad

Zmeny v MAVOSE
Malá vodárenská spoločnosť MAVOS,
s. r. o., ktorá vykonáva dodávku vody do domácností v obciach Voderady, Pavlice a Slovenská Nová Ves, týmto oznamuje občanom
zmenu konateľa spoločnosti. Od 1.10.2016
nahradil konateľa spoločnosti Ing. Kašifa
Butta nový konateľ, p. Ivan Zrnčík.
Stránkové hodiny spoločnosti zostávajú nezmenené; v utorok a štvrtok 7:30 – 15:00. Sídlo kancelárie spoločnosti MAVOS, s. r. o.,

Z evidencie
a štatistiky
obyvateľov

sa nachádza v budove Obecného úradu vo
Voderadoch (1. poschodie, č. dv. 104). Kontaktné údaje sú uvedené na oficiálnych stránkach obce Voderady pod označením MAVOS, s. r. o. V rámci skvalitňovania služieb
pre občanov pripravuje spoločnosť v najbližšom čase novú webovú stránku s aktuálnymi informáciami a tlačivami, ktoré uľahčia
občanom komunikáciu a podávanie žiadostí.
Ivan Zrnčík, konateľ MAVOS, s. r. o.

V roku 2016 uzavreli manželstvo:
Radoslav Olekšák - Alena Havranová;
Jaroslav Kočiš - Radka Hercegová;
Tomáš Luha - Dominika Sedláčiková;
Jozef Čachotský - Dušana Olléová;
Duško Jovič - Mária Javorková;
Dávid Miškanin - Kristína Bachratá;
Michal Palečka - Lucia Pullmanová;
Igor Mrvečka - Erika Fuňáková;
Jaroslav Hanzel - Kristína Šmidovičová;
Jozef Skýpala - Mária Matúšová;
Deti narodené v roku 2016:
Adam Bachratý, Samuel Blaho, Jakub
Dobiš, Zuzana Franková, Simona Jović,
Nina Kočišová, Dávid Krivosudský,
Alexander Kuvik, Dáša Kuviková,
Patrícia Laluhová, Lukáš Pastucha,
Katarína Pavlovičová, Matúš Remenár,
Mária Sajková, Peter Vavrinčík;
V roku 2016 nás navždy opustili:
Alexander Bilčík, Albín Haleš,
Jarmila Ivančíková, Pavol Javorek,
Klára Krivosudská, Jozef Kuchta, Ján
Keda, Marianna Kocianová, Jozef
Maár, Jozef Minarič, Sidónia Mrvová,
Leopold Rašla, Jozef Šturdík;
Jubilanti k 14.11.2016
60 roční: 19; 70 roční: 13; 75 roční: 7;
80 roční: 4; 85 roční: 6; 90 roční: 2;
Priemerný vek obyvateľov: 39,3 roka
Vypracovala: Emília Hannikerová

Info servis
Aktuality a zaujímavosti z diania v našej obci nájdete na www.voderady.sk
Zberný dvor vo Voderadoch
Otváracia doba pre zimné obdobie od
1.12. do 28.2.
Sobota: 11:00 – 12:00
Úradné hodiny na obecnom úrade:
Pondelok: 9:00 – 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda:
7:30 – 17:00
Štvrtok: 7:30 – 14:00
Piatok:
7:30 – 14:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 – 12:30
Úradné hodiny MAVOS, s. r. o.
Utorok: 7:30 – 15:00
Štvrtok: 7:30 – 15:00
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Budúcnosť voderadského kaštieľa
je už v rukách nového majiteľa
O skutočnosti, že voderadský kaštieľ
je už v rukách nového majiteľa sa
vedenie obce dozvedelo z médií.
Obecnému úradu bola v tejto
súvislosti čoraz častejšie adresovaná
otázka od obyvateľov obce „Čo
bude ďalej s kaštieľom?“ Dovolili
sme si preto osloviť nového majiteľa
– spoločnosť Bohdal, s. r. o.
a požiadali sme o krátky rozhovor.
1. Mgr. A. Zlatohlávková, riaditeľka ZŠ
s MŠ: V parku sa nachádza rozmanitá flóra s množstvom vzácnych drevín. Naši učitelia biológie často navštevujú park so svojimi žiakmi za účelom priameho pozorovania. Zároveň park využívame s deťmi počas
vyučovania na rôzne vychádzky do prírody
a športové aktivity. Bude môcť škola aj naďalej využívať park za týmto účelom? Prípadne, plánujete nastaviť nejaké pravidlá pre
vstup do parku?
Ing. Pavel Bohdal: Deti a mládež sú naša
budúcnosť, od ich vzdelania a poznania závisí ďalší rozvoj a smer, ktorým sa bude poberať ďalšia generácia. Je v našom záujme
podporovať vzdelanosť a kaštieľ s parkom k
tomu vytvárajú ideálne podmienky. Park je
zatiaľ voľne prístupný, určité obmedzenia
nastanú už počas rekonštrukcie, verejnosť
bude o tom upovedomená a vstup pre školákov sa dá vopred dohodnúť.
2. Ing. Anita Gajarská, poslankyňa obecného zastupiteľstva: Máte osobnú väzbu
k obci Voderady? Čím si Vás získala obec
Voderady, že ste sa rozhodli realizovať svoju
podnikateľskú činnosť práve v tejto lokalite?
PB: Na obec Voderady nemáme žiadnu
osobnú väzbu. Niekoľko rokov sme spolu s
manželkou plánovali zriadiť relaxačné centrum, spojené nielen s odpočinkom, ale aj s
osvetou, vzdelaním, ako si zorganizovať život, aby si človek čo najdlhšie uchoval zdravie. Pred dvomi rokmi sme intenzívne hľadali vhodné priestory, navštívili sme aj niekoľko kaštieľov, avšak vždy sa našli nejaké
dôvody, ktoré zabránili kúpe objektu. Napokon sme to vzdali. Neubehli možno ani dva
mesiace a náhodne mi pri čítaní novín padol zrak na verejnú súťaž kaštieľa vo Voderadoch. Upršaná sobota ma naviedla na obhliadku kaštieľa, ostal som prekvapený, aký
dobrý dojem na mňa urobil nielen kaštieľ,
ale aj obec, čisté prostredie, park. Domov
som sa vrátil nadšený a postupne, ako sme
chodili na obhliadku, to nadšenie prešlo na

všetkých členov rodiny, a tak sme sa rozhodli obnoviť náš zámer a uchádzať sa o kúpu.
Možno to bola všetko náhoda, hoci sa hovorí, že nič nie je náhoda.
AG: Na aký druh činností budú zamerané Vaše podnikateľské aktivity? To znamená, na aký konkrétny účel bude využitý objekt kaštieľa a priľahlého parku? Zvýši Vaše
podnikanie atraktivitu obce, resp. bude prinášať priame benefity občanom Voderád?Podporí Vaše podnikanie tvorbu nových pracovných miest?
PB: Určite sa z kaštieľa nestane kasíno. Podobne, ako iné kaštiele, bude po rekonštrukcii slúžiť ako ubytovacie zariadenie hotelového typu. Semináre, workshopy, spoločenské a kultúrne aktivity budú základné činnosti, pritiahnu návštevníkov a to bude mať
samozrejme aj vplyv na miestnych obyvateľov, najmä v poskytovaní služieb. Čo sa zamestnanosti týka – práce na kaštieli a v parku bude dosť – z našej strany sa natíska protiotázka, aká je ponuka pracovnej sily vo Voderadoch.
3. Ing. Adriana Števlíková, obecná knihovníčka: Aký je Váš vzťah k histórii? Dotýka sa história voderadského kaštieľa Vás
osobne? Predpokladám, že interiér kaštieľa,
keďže sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku, bude zachovaný...
PB: Máme kladný vzťah k histórii a hlavným cieľom našich aktivít vo Voderadoch je
zachovať a zveľadiť kultúrnu pamiatku, ktorá chátrala.
AŠ: Ako bude využitý priľahlý park? Bude
prístupný aj naďalej verejnosti a hlavne Voderadčanom?
PB: Park bude slúžiť ako relaxačná zóna ku
kaštieľu. Park sa chystáme oplotiť z prednej strany, nakoľko dochádza k poškodzovaniu parku autami a znečisťovaniu parku nekultúrnymi návštevníkmi. Park naďalej bude
prístupný pre verejnosť, ale v obmedzenom
čase. Režim nastavenia návštevných hodín
bude záležať hlavne na samotných návštevníkoch a ich potrebách, a tiež ako sa k tejto významnej kultúrnej pamiatke budú správať (v prípade znečisťovania, poškodzovania a vandalizmu budeme nútení sprísniť režim návštev parku).
4. doc. Ing. Pavol Augustín, CSc., starosta: Aká je Vaša predstava o spolupráci s obcou Voderady?
PB: Sme otvorení spolupráci s obcou Voderady, ale zo strany vedenia obce Vodera-

dy potrebujeme bližšie informácie o plánoch
rozvoja Voderád.
5. Mária Šišková, pracovníčka obecného úradu: V interiéri kaštieľa boli dominantné slávnostné sály na poschodí, využívané na rôzne kultúrno-spoločenské udalosti obce – civilné sobáše, uvítania detí do života, výstavy a podobne.Viete už teraz povedať, na aký účel budú tieto sály využívané?
Môže v budúcnosti obec a obecný úrad uvažovať o vzájomnej spolupráci a bude možnosť niektorú z miestností kaštieľa, resp. nádvorie si zapožičať za účelom zorganizovania kultúrno-spoločenských podujatí obce,
resp. obecných organizácií?
PB: Počítame s tým, že po ukončení rekonštrukcie budú naďalej využívané tieto
priestory na kultúrne akcie, sme otvorení aj
v tejto oblasti spolupracovať s obcou Voderady. Len pre Vašu informáciu – koncom novembra máme s manželkou 40. výročie sobáša – a tento deň sme sa rozhodli osláviť
práve v reprezentačných priestoroch kaštieľa, hoci v súčasnosti tie priestory nie sú práve najreprezentatívnejšie. Dôverujeme však
duchu histórie a veríme, že akcia bude mať
v kruhu našej rodiny a najbližších priateľov
úspech. Pre nás to bude dvojaká oslava – rubínová svadba zároveň s krstom kaštieľa.
MŠ: V kaštieli bola vybudovaná kaplnka.
Uvažujete o jej obnove? Prípadne, ktoré časti kaštieľa plánujete zrekonštruovať tak, aby
sa čo najviac priblížili ich histórii?
PB: Áno, uvažujeme o obnove kaplnky.
Kaštieľ bude komplexne zrekonštruovaný,
rovnako budú zreštaurované všetky významné umelecké artefakty a miestnosti historického významu. Zároveň tam chceme zachovať aj spomienku na poľnohospodársku školu, ktorá tam dosť dlho pôsobila.
MŠ: V roku 2012 potomok rodu Keglevichovcov Antonio s rodinou navštívil obec
Voderady. Neplánujete sa skontaktovať s týmito potomkami grófskej rodiny Keglevichovcov, ktorá po rodine Zičiovcov kaštieľ
a priľahlé majetky vlastnila?
PB: Plánujeme sa skontaktovať a hľadáme
možnosti ako. V súčasnej dobe prebieha na
kaštieli historický, architektonický a reštaurátorský výskum, ktorý nám umožní lepšie
poznať históriu kaštieľa a určí smer obnovy.
Ing. Bohdalovi za zodpovedané otázky
v mene čitateľov Voderadčana a obyvateľov
Voderád ďakujeme.
Pripravila: Mária Šišková, obecný úrad
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O záchrane jedného mosta
Aby človek mohol prekročiť vodu suchou
nohou, začal budovať mosty. Putá, ktoré
spájajú brehy. Krehké stavby, vďaka ktorým prúdi život z jedného brehu na druhý
a späť. Most je ako podanie rúk. Spája blízkych a priateľov. Každý most má svoju históriu. Prečo začíname takto poeticky? Pretože nám do redakcie prišiel milý list s dobrou správou. Poslal ho Ján Marko z Voderád
a píše sa v ňom nasledovné:
Čo sa deje vo Voderadoch nepredstavené verejnosti
Jeden z občanov a obdivovateľov nostalgických stavieb, pán Ivan Nápoky ml., zrekonštruoval na vlastné náklady pri svojom bydlisku starý klenbový most. Ten v v minulosti slúžil ako vstupná brána na časť pozemkov, ktoré boli a stále sú v katastrálnom území Voderád nazývané ako pažice. Je chválou všetkým tým, ktorí sa na rekonštrukcii
podieľali, a hlavne tomu, od koho celý podnet vzišiel. Aj takíto ľudia ešte medzi nami
žijú! Existuje k tomu aj fotodokumentácia,
v akom stave sa most nachádzal pred rekonštrukciou a v akej podobe je dnes. Aby most
vyzeral k dobe a k času, musel Ivan Nápoky ml. pozháňať dobovú tehlu, z ktorej sa rekonštrukcia realizovala. Spolu s majstrom
murárom Jozefom vynaložili spoločné úsilie, aby sa dielo vydarilo.

Presný rok jeho postavenia ostáva záhadou,
ale dá sa pomerne presne odhadnúť na základe materiálu, použitého pri stavbe. Bol postavený z tehál, ktoré sa v tých časoch vyrábali v Hliníkoch, dnešnej Hliníckej ulici. Na
pôvodných voderadských tehlách je značka
GZJ – skratka zložená zo začiatočných písmen mena grófa Jozefa Zichyho. Je teda jasné, že most pochádza z obdobia, keď gróf vo
Voderadoch žil – koncom 19. storočia.
Snom Ivana Nápokyho ml. bolo vrátiť mos-

A keďže takýto počin nesmie ostať nepovšimnutý, rozhodli sme sa o ňom zistiť a napísať viac.
V minulosti bolo mostov vo Voderadoch niekoľko. Z jedného, ktorý sa nachádza v miestnom grófskom parku pri kaštieli, sa zachoval iba malý skelet. Most „na pažice“ je teda
posledným, ktorý sa vďaka skvelej myšlienke a šikovným rukám niekoľkých nadšencov
podarilo zachrániť. Ľudia tento most dlhé
desaťročia využívali. Dostali sa cezeň koňmi
alebo pešo na pažice – role v okolí Voderád.
Osud, zub času a ľudská ľahostajnosť sa nevyhli ani tejto krásnej voderadskej pamiatke.

tu jeho niekdajšiu podobu a majestátnosť.
Dosiahnuť pôvodný vzhľad bola veľká výzva, ale s energiou sa pustil do diela. Mal
hmlistú predstavu, ako most kedysi vyzeral, a tak oslovil starších ľudí v obci. „Veľmi
mi pomohol Ján Marko, ktorý most nakreslil a ja som získaval čoraz reálnejšiu predstavu. Z pôvodného mosta vlastne ostala iba
klenba, ktorej čiastočne chýbalo podoprenie
a kopa tehál v potoku,“ hovorí Ivan Nápoky.
Hneď po vykopaní základov niekdajších krídel mosta sa ukázalo, že kresba Jána Marka sa zhoduje s realitou a to mladého „reštaurátora“ doslova nakoplo. Začalo sa šesť

týždňov tvrdej práce, na konci ktorej bol jeden zhmotnený sen. Cez ruky prešlo Ivanovi
a jeho pomocníkom presne 1800 tehál. Priložením každej tehly dostával most čoraz reálnejšiu podobu.
Našli sa aj ľudia, ktorí sa ho pýtali, načo to
robí. Nechápali, že pre takú drinu sa rozhodol „len“ preto, aby potešil seba a iných pohľadom na krásny staronový most. Pristavili sa však aj takí, ktorí nešetrili chválou a to
hnalo skupinu nadšencov vpred. Pod ich rukami rástlo krásne dielo. Vynárala sa časť
voderadskej histórie. Dnes je most dokončený. Je presne taký, ako na kresbe Jána Marka. Mohutný a pevný, jednoducho - voderadský. Na vozoch, koňoch ani autách sa po
ňom jazdiť nebude. Ale pre peších sprístupnil Ivan Nápoky ml. časť svojho pozemku
a vytvoril úzky chodník. Nemusel to urobiť,
ale chce, aby sa na most dostali všetci, ktorí majú záujem o príjemnú prechádzku. Autor myšlienky na znovuobnovenie mosta vyzýva: „Spoločne sa nám podarilo zachrániť
malý kúsok voderadskej histórie a námaha
stála za to. Most bude slúžiť nám všetkým,
len, prosím, nie tým, ktorí ho využívali na
odvoz a odkladanie smetí. Nebyť ľudí, ktorí mi pomáhali, most by dnes nestál. Moje
poďakovanie patrí najmä môjmu otcovi, pánovi Jánovi Markovi, Jozefovi Nemčekovi a
Štefanovi Svrčkovi.“
Zájdite sa niekedy pozrieť do Voderád. A pošlite tam ďalších slušných ľudí, ktorí ctia
históriu, zachránené architektonické pamiatky a poctivú ľudskú robotu. Zrenovovaný
most cez potok sa nachádza asi dve minúty
pešej chôdze od futbalového ihriska.
V spolupráci s Ivanom Nápokym ml.
a Jánom Markom pripravila Beáta Lánová
Pozn.: Článok „O záchrane jedného mosta“ je prevzatý z mesačníka FRIŠKO č.12/2016 – 1/2017 a v plnom znení zverejnený so súhlasom redakcie.
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Obecný deň – nová tradícia v obci
Voderady alebo... Som Voderadčan
Obecný deň Voderady 2016 z pohľadu
účastníka
Žijeme v období, v ktorom prirodzenou potrebou človeka je spoločenský život - kultúra, športové aktivity, stretnutia rôzneho
druhu. Ak však porovnáme kultúrne dianie v obci v dobe minulej so súčasnou, v organizovaní podujatí nachádzame rozdiely.
Nie je to tak dávno, keď najväčším kultúrnym a spoločenským podujatím v obci bývali hody. Rodiny sa postretali pri bohato prestretom stole plnom všakovakých mäsových
dobrôt, zákuskov a pri dobrom vínečku. Po
pestrom obede niekoľkých chodov chutných
jedál vyšli celé rodiny aj so svojimi hosťami
na Hlavnú ulicu, kde sa pri atrakciách, strelniciach a predajných stánkoch vzájomne srdečne postretali. Postretali sa nielen s rodinami, ale aj s rodákmi, priateľmi, spolupracovníkmi i bývalými spolužiakmi. Výmena vzájomných životných príbehov pri kolotočoch nemala konca kraja. Občania Voderád milovali tieto stretávky v centre obce a
považovali ich za ten príjemnejší spoločenský zážitok v roku. Prišlo však obdobie, keď
sa rušný spoločenský život z ulíc a hodového centra akosi vytratil. Nová doba priniesla aj do obce Voderady nové trendy spoločenského a kultúrneho života. Jedným z nich
je organizovanie veľkoplošných kultúrnych
a športových podujatí, hudobných a folklórnych festivalov, na ktorých sa opäť obnovili
vzájomné stretnutia občanov z Voderád horného i dolného konca, zo susedných obcí, rodákov, spolužiakov, bývalých spolupracovníkov, ale aj vzdialených rodín.

V sobotu 23. júla zažili občania i rodáci obce
Voderady nevšedný kultúrny a športový zážitok. Podujatie organizované obecným úradom, obecným zastupiteľstvom a komisiami
(kultúrnou a športovou) s názvom „Obecný
deň Voderady 2016“, ktorého nosnou myšlienkou je spolupatričnosť a vzťah k našej rodnej obci, vyjadrené jednoduchou vetou: Som srdcom Voderadčan, bolo pre tento
prvý ročník tematicky zamerané na športové aktivity a úspechy Voderadčanov. Aj preto podujatie začalo „športovo“- odštartova-

ním štvrtého ročníka obľúbeného cyklistického podujatia pre deti aj dospelých „Voderadský cajgel“. Prihlásilo sa 73 cyklistov,
ktorí boli rozdelení podľa výberu náročnosti trás do troch skupín. Voderadský cajgel je
podujatím naozaj pre všetkých, o čom svedčí
zastúpenie rôznych vekových kategórií. Najmladšou účastníčkou „Cajgla“ bola 3,5 ročná Lea Čičmišová, ktorá statočne zvládla odkrútiť pedálmi svojho bicyklíka 10 km dlhú
trasu. Najstarším účastníkom bol 75 ročný
p. František Bartakovič, ktorý hravo zvládol
trasu 50 km.
V úvode hlavného programu Obecného dňa
starosta obce Voderady, doc. Ing. Pavol Augustín, CSc., ocenil ďakovnými listami
úspešných športovcov obce Voderady: Adama Halasa - plavca, ktorý úspešne reprezentuje obec Voderady na medzinárodných plaveckých súťažiach; mladých florbalistov Filipa Haršányho, Samuela Morvaya, Gregora Bilčíka, ktorí vo svojich kategóriách žiakov a dorastencov hrávajú zápasy Západoslovenskej ligy a patria medzi lídrov vo svojich mužstvách; futbalistov TJ Družstevník
za športové úspechy a víťazstvo VII. ligy
- SWAN – ObFZ Trnava; Floppers - za víťazstvo II. Okresnej ligy v slovenskom futsale Trnava a Víta Orešanského za športové
úspechy v stolnom tenise za STK Voderady
a rozvoj športu v obci Voderady.
Kultúrny program otvoril svojím vystúpením spevácky zbor Prameň z Voderád, pod
umeleckým vedením Mgr. art. Michala Matejčíka. Koncert Záhorienky potešil všetkých
milovníkov dychovej hudby. V netradičnom
spojení pop rocku a folklóru sa v programe pod názvom „Veselé krpce z kazeťáku“ predstavila hudobná skupina Kochanskí
a detský folklórny súbor Klnka, ktorých vystriedala ethno-ska kapela Hudba z Marsu.
Program o polnoci ukončila trojica hudobní-

kov Acoustic Boom.
V sále kultúrneho domu sa od 16-tej hodiny
naši najmenší tešili z predstavenia bábkového divadielka Happy, obľúbeného maľovania na tvár a tvorivých dielní.
Návštevníci podujatia mali možnosť občerstviť sa v stánkoch s rôznymi špecialitami
a samozrejme v horúcom dni dobre padlo
vychladené čapované pivo či kofola.
Atmosféru „Obecného dňa Voderady 2016“
dotvárala výzdoba areálu ľudovými motívmi – slamenými postavami v životnej veľkosti odetými do voderadských krojov, nádherným dreveným kočom a funkčným dreveným kolotočom, na ktorom sa deti s pôžitkom povozili, ako aj stánky s ukážkami ľudovej tvorivosti.

Už sme si osvojili a zvykli, že kultúrne
a spoločenské dianie je soľou života a k novému podujatiu možno dodať, že bolo príjemným vyžitím pre každého návštevníka. Prianím je, aby sme sa častejšie dokázali zastaviť v kolobehu každodenného života
a mali možnosť stretnutia „pod jednou strechou“ s priateľmi, rodákmi, bývalými spolupracovníkmi, spolužiakmi, známymi... To
všetko ponúkol Obecný deň Voderady 2016.
Tešíme sa na spoločne strávené chvíle na
ďalšom ročníku!
Ing. Marta Ivančíková
Mária Šišková, obecný úrad
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Nie je bál ako bál... Vo Voderadoch
bol v štýle COUNTRY
Pri zostavovaní plánu kultúrnych podujatí na rok 2016 v obci Voderady sme si uvedomili, že by bolo načase vyjsť zo zabehnutých
koľají. Do tradičných a tematicky sa opakujúcich akcií sme zaradili úplne nové podujatie, aké v našej obci nebolo. Dňa 24.9.2016 sa
v sále kultúrneho domu uskutočnil prvý ročník Country bálu. A keďže nie je bál ako bál, tento náš ponúkol návštevníkom naozaj bohatú nádielku kvalitného programu. Country kapela Neznámi, ktorá patrí k najlepším kapelám na Slovensku v tomto hudobnom žánri, sprevádzala hostí country bálu hudobnými tanečnými kolami počas celého večera. Tieto boli prerušované pútavými vstupmi tanečnej
country skupiny Maryland v nádherných štýlových kostýmoch. Tanečníčky a tanečníci z Marylandu nielenže predviedli niekoľko žánrov, ale aj aktívne zapojili publikum do výučby country tanečných
kreácií. Pútavou pripravenou atrakciou pre pánov ale aj dámy bola
jazda na ródeo býkovi. Tí odvážnejší sa okolo polnoci zapojili do
súťaže o najdlhšiu jazdu na býkovi, v ktorej sa súťažilo o hodnotné ceny. To, že o smiech a zábavu pri tejto disciplíne nebola núdza,
ani nemusíme pripomínať. Vyvrcholením večera plného zábavy bolo
vystúpenie hudobného hosťa country bálu – vynikajúceho country
speváka Allana Mikušeka. Spolu s jeho piesňami sa sálou kultúr-

neho domu šírila naozaj neopakovateľná atmosféra. Tešilo nás, že
tému v štýle country si takmer všetci hostia zobrali k srdcu a patrične jej prispôsobili svoje „outfity“. Najštýlovejší country „outfit“ bol
v závere hudobného večera vyhodnotený a odmenený vecnými cenami a veru ťažko bolo vyberať spomedzi toľkých kovbojov a ich
ženských proťajškov. O kvalitné občerstvenie bolo taktiež postarané.
V cene vstupenky mali hostia cigánsku pečienku, kofolu, pivo, kávu,
slané pochutiny a štrúdle.

Bufet bol k dispozícii počas celého bálu, v ktorom si okrem bohatej
ponuky alko a nealko nápojov mohli hostia kúpiť grilované bravčové kolienko a rôzne pochutiny.
Milí čitatelia, snažili sme sa aspoň sčasti priblížiť atmosféru večera
v štýle country vo Voderadoch, počas ktorého si prišli na svoje nielen
obdivovatelia tohto hudobného žánru, ale hlavne vyznávači kultivovanej, štýlovej a dobrej zábavy. A ak aj Vy k nim patríte, radi Vás privítame na druhom ročníku COUNTRY BÁLU vo Voderadoch.
Mária Šišková, obecný úrad
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Starí rodičia držia naše malé ruky
len chvíľu, ale naše srdce navždy
Dňa 23.októbra 2016 sa pri príležitosti Mesiaca „Úcty k starším“ uskutočnilo v Kultúrnom dome vo Voderadoch spoločenské podujatie pre našich seniorov. Po slávnostnom
príhovore starostu obce, p. Augustína nasledoval kultúrny program, ktorý si pre našich
starkých pripravili Tobiasko Belavý, Emka
Moncmanová – žiaci 5.B triedy ZŠ s MŠ a
Alenka Štefunková zo Základnej umeleckej
školy vo Voderadoch a samozrejme voderadský senioroský spevácky zbor Prameň pod
umeleckým vedením Mgr. art. Michala Matejčíka.
Bolo pre nás potešením privítať medzi hosťami aj babičky zo ZpS Pokoj, ktoré pripravili nádhernú výstavku ručných prác.

Hudobným darčekom pre
všetkých bolo vystúpenie
hudobnej skupiny Bečkovi
chlapci, ktorá výberom repertoáru pozostávajúceho
zo známych piesní rozospievala celú sálu. A veru, tí odvážnejší neváhali a v rezkom
tempe si aj zatancovali.
Dúfajme, že aj v budúcom
roku sa všetci opäť stretnú,
možno ešte vo väčšom počte a zaspomínajú si aj na toto
príjemne strávené popoludnie.
Mária Šišková, obecný úrad

Mesiac úcty k starším
– aktivity Pokojákov
Mesiac október je pre nás Pokojákov vo Voderadoch významný
mesiac. Nakoľko priemerný vek
našich klientov je už vyšší, veľmi
si vážime, ak si nás niekto všimne. Tohto roku sme na podujatí pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré organizovala obec Voderady, mohli jej obyvateľom ukázať, že i v našom veku dokážeme
vytvoriť krásne veci, ktoré dokážu potešiť. Jednou z našich aktivít
sú aj rôzne druhy terapie. Takou je
i arteterapia, pri ktorej pravidelne
kreslíme, maľujeme a vyrábame
rôzne výrobky, ktoré slúžia na vý-

zdobu zariadenia, ako aj darčeky pre našich
blízkych a známych. Vďaka finančnému príspevku od Nadácie SLSP sme mali možnosť
zakúpiť potrebný materiál a pripraviť malú
výstavu našich výrobkov a prác. Zároveň by
sme radi poďakovali za príjemné posedenie
a budeme sa tešiť na ďalšie. Prajeme Vám
krásne predvianočné obdobie a prosím, nezabúdajte na svojich blízkych!
Pokojáci z Voderád
Zuzana Morvayová, ZpS Pokoj Voderady

Nájsť si chvíľku...
Jedného dňa sa človek zobudí a nedokáže sa
postaviť: úplná bezmocnosť. Zrazu je pripútaný na lôžko a začne si uvedomovať veci, na
ktoré predtým nemal čas. Ja som sa tiež začala zamýšľať. Prvý podnet mi dala 82 ročná babička, ktorá ležala vedľa mňa a spýtala sa ma,
či niečo nepotrebujem a s úsmevom na tvári
mi naliala vodu do fľašky. Bezmocnosť je to
správne slovo, veď moja práca je pomáhať seniorom a nie, aby pomáhali oni mne. Na druhej strane som si spomenula na úžasnú babičku, ktorá mi hovorievala: „Sestričenka, všetko dobré sa Vám v živote vráti,“ a ja som si na
jej slová spomenula. Vtedy som si opäť uve-

domila, ako veľmi ma moja práca baví, i keď
je niekedy veľmi náročná. Denne som v kontakte s babičkami a ich osudmi. Viem o nich
často viac ako ich rodiny a i v ich veku i s ich
zábudlivosťou dokážu človeku veľa povedať
a niekedy prejaviť vďačnosť pohľadom alebo
úsmevom. Mám pocit, že sa veľa hovorí o zariadeniach so starostlivosťou a všetci len odsudzujú systém, financovanie, ale často zabúdame, že tam žijú ľudia, ktorí prežili život medzi nami a zaslúžia si slušnú starobu v pokojnom a príjemnom prostredí. Nemám už starých rodičov a ani rodičov. Vidím okolo seba
ľudí, ktorí vychovali niekoľko generácií. Ro-

bili to s láskou a odovzdali kus zo seba. Ruku
na srdce, nemáte i vy niekoho v takomto zariadení, alebo niekoho, kto žije iba sám a je
už pre Vás starý, a tak si poviete, že už si ma
nepamätá, nepočuje, nevidí... I keď si nepamätá, nepočuje a nevidí, potrebuje počuť, vidieť, cítiť Vaše pohladenie. Blížia sa Vianoce
a ja mám strach, že opäť budú smutné, že si
nenájdete čas na Vašu mamičku, otecka, starú mamu, ktorú ste nevideli možno i niekoľko rokov. Je smutné, že si nájdete čas, až keď
bude neskoro... zapáliť sviečku... to už bude
naozaj neskoro.
Zuzana Morvayová
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Boh prichádza do nášho života
Vonku pred dverami nazval spisovateľ Borchert svoj príbeh. Vojak Beckmann prichádza
po vojne zo zajatia domov. Všetko sa mu zdá
ťažké. Nevyzná sa v novej situácii. Vonku
pred dverami zostáva aj u svojej ženy, ktorá
ho nevpúšťa do ich spoločného bytu. Už ho
nečakala, už žije s iným. Už svojím vonkajším zjavom - väzenský mundúr, staromódne
okuliare - je Beckmann nesympatický. Ostáva vonku - pred dverami. Kazateľ Albert L.
Miorin hovorí, že tento príbeh mu napadol,
keď čítal vianočné evanjelium. Tu sa opisujú Vianoce triezvo a vecne. „Prišiel do svojho
vlastného, a vlastní ho neprijali.“ (Jn 1,11).
Preč je celá romantika. Tu sa hovorí, čo sa
skutočne stalo. Ale čo je jeho vlastníctvo?
Z kontextu vyplýva: všetko, čo vzniká od začiatku. Celá Zem. Budeme sláviť Vianoce,
Boží príchod v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. Celý svet bude oslavovať. Ale mení sa
niečo? Zmenilo sa voľakedy niečo kvôli Vianociam? Nastálo? Svet sa bude metať pozajtra opäť medzi terorom a násilím, utrpením
a vraždou. Strach pred budúcnosťou zostáva.
Bezdomovci a vysídlenci nebudú ani zajtra
obľúbenejší a vítanejší ako predvčerom. Nedôvera medzi Východom a Západom ostáva
napriek všetkej námahe. Nevládne ani dobrotivosť a srdečnosť, ani odpúšťanie, ani trpezlivosť, ale egoizmus, nenávisť a boj. Nie vianočný pokoj, ktorý Ježiš chcel priniesť, ani
zriekanie sa násilia a bratskosť určujú našu
dennú politiku, naše hospodárstvo, našu ľudskosť, ale úsilie o moc, peniaze a zisk. Čo
Boh chce - tak často hovoríme - čo jeho slovo hovorí, to sa nedá žiť. To príliš veľa vyžaduje. Nemôžeme sa z dneška na zajtra ob-

rátiť. A ostatne, nech sa cirkev stará o svoje
veci a nech nechá svet na pokoji. Ale smieme
to? Nemusíme posolstvo, že nás Boh miluje, že chce lásku a pokoj, že jeho starosť patrí všetkým ľuďom, neustále volať do sveta?
Smieme nechať Boha vonku? Vonku, vzdialeného od všetkých tých záležitostí? Táto
Zem je jeho dar, jeho stvorenie. V Ježišovi
nám ukázal, že tu je možná záchrana a spása. Ale svet sa vtedy nedal osloviť. Nemali
miesto pre človeka stojaceho mimo. Nedostal právo žiť. Nechceli si dať porušiť vlastné kruhy. Boh zostával vonku pred dverami.
Aj u nás tam zostáva? V našom živote? Alebo ho vpustíme počas adventných a vianočných dní? Bol aj pri tých veľkých, drahých
prípravách? Však sme robili, čo sme mohli.
Lietali sme hore-dole podľa svojich predstáv. Nakupovali, vyzdobovali, postavili jasle, rozposlali vianočné pozdravy, SMS. Ale

Znovu sa predávalo...
Dňa 15.10 2016 sa v Kultúrnom dome vo
Voderadoch po druhýkrát konala burza detských vecí a potrieb pre deti. Tentoraz sa
k nám pridali aj predávajúce mamičky zo
Slovenskej Novej Vsi, Hrnčiaroviec a Trnavy.
Burza detských vecí je určená pre tých, ktorí chcú za symbolickú cenu veci predať alebo vymeniť a pre tých, ktorí chcú pre svoje deti výhodne nakúpiť. Deti rýchlo rastú
a oblečenie je po nich zachovalé, niektoré

ako nové. Na burze vo Voderadoch sa predávalo pre menšie i väčšie vekové kategórie.
Okrem iného boli v ponuke i hračky, korčule, detské lyže, lyžiarky a iný tovar. Verte, či
nie, ten, kto prišiel, niečo kúpil!
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a veríme, že burzu si ešte niekedy zopakujeme.
Veď poslaním detskej burzy je pomôcť si navzájom...
Gabriela Pittová, obecný úrad

kde zostával Boh? Skrytý za kopou darčekov? Možno sa niekedy aj pýtame: ako ho
vlastne prijať? Nuž, Boha nemôžeme prijať ako vec, ktorú prijímame pri domových
dverách a potom postavíme na regál. Prijať
Boha, na to treba prípravu, ticho, vytvorenie priestoru. Musí existovať v mojom živote preňho miesto v mojej práci, v mojom každodennom živote. Potrebujeme čas na modlitbu, na stretnutie sa s ním vo sviatostiach,
v spoločenstve v jeho chráme. Využime aj
tento čas na jeho PRIJATIE. Boh prichádza k nám- denne, v každú hodinu, v mnohých ľuďoch, veciach, stretnutiach- ako dar.
Otázka ale ostáva: Beriem ho do svojho života, alebo ho nechávam stáť pred dverami?
V modlitbe budem prosiť, aby sme mu otvorili dvere svojho srdca.
Radostné a požehnané Vianoce Vám všetkým
praje Mons. Ján Bučík - farár.

Poďakovanie
Vďaka p. Ivanovi Nápokymu
a všetkým, ktorí mu dobrovoľne pomáhali, sme sa mohli tešiť minulé Vianoce z takéhoto nádherného rozžiareného
stromčeka.
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Veni, vidi, vici
„Seniori z našej obce - ako inak,
každú stredu po duchovného slovách,
chtiac či nechtiac zaspievať si idú.
S poslušnosťou školáčikov,
aj keď s vráskou zaslúžilou,
obec Voderady prezentovať budú...“
Nuž básnik zo mňa asi nebude, ale pravda
v kostrbatých slovách verša určite je.
„Prameňáci“, ako sme si istú skupinku
seniorov z našej obce zvykli nazývať, obec
Voderady opäť preslávili. Podľa známeho
výroku Cézara „Veni, vidi, vici!“ (Prišiel
som, videl som, zvíťazil som!) sme zažiarili
nielen na okresnej prehliadke speváckych
zborov v trnavskom Kamenáči, ale aj na
krajskej prehliadke v Nižnej. Spevácky zbor
Prameň, a pripomeniem to už po miliónty
raz, je jediným umeleckým zoskupením
dlhodobo pôsobiacim v našej obci.

Som preto rád, že toto zoskupenie sa uberá
cestou „zrejúceho vína“. Vekom získava
kvalitu... A priatelia, je nám úplne jedno, že
mladým nelahodíme. Veď kvalitu ocení len

znalec a fajnšmeker.
Mgr.art. Michal Matejčík,
umelecký vedúci
speváckeho zboru Prameň

Spevácky zbor Prameň
Zboristi zoskupení v zbore Prameň z Voderád sa pravidelne
predstavujú na obecných podujatiach. V tomto roku bolo jedným
z vrcholov našej prípravy vystúpenie v rámci Obecného dňa vo
Voderadoch. Spevácky zbor sa v mesiaci júl tradične chystal na
vystúpenia v časoch, keď Voderady organizovali festival Rukami
a srdcom. Prípravy a realizácia Obecného dňa boli rovnaké,
a preto aj výzva pre spevácke zoskupenie bolo rovnako dôležité
a motivujúce. Zboristi si na vystúpenie prichystali niekoľko
skladieb z tradičného repertoáru, ktoré boli oživené skladbou od
skladateľa Súdiho – Otcova roľa a taktiež skladbou Na priedomí,
ktorú bežná verejnosť pozná z podania speváka Roba Kazíka. Na
festivale počas vystúpenia nášho zboru skladbu odprezentoval
a ako sólista zahviezdil náš člen pán Paľko Faktor.
Mgr.art. Michal Matejčík, umelecký vedúci speváckeho zboru Prameň

Posilnime rady záhradkárov!

Rok 2016 sme začali výročnou členskou
schôdzou, ktorá sa konala 20.2.2016. Na
schôdzi sme zhodnotili rok 2015 a stanovili si úlohy na rok 2016. Konštatovali sme, že
úlohy stanovené na rok 2015 sme v prevažnej väčšine splnili. V jarných mesiacoch sme
brigádnicky pomáhali pri strihaní ovocných
stromov a jarnom postreku vo farskej záhrade. Pre školskú záhradu sme zakúpili strom-

kové egreše a ríbezle, ktoré si žiaci za pomoci učiteľov zasadili. Tak ako každý rok, aj
tento rok sme sa starali o prostredie pri Hoferskom kríži. Zúčastnili sme sa aj na obecnej akcii Deň Zeme. Upravovali sme okolie
trojičky smerom do Pavlíc. Vysadili sme tu
aj niekoľko tují. V mesiaci august sa uskutočnil zájazd do Nitry na poľnohospodársku
výstavu Agrokomplex. Našou nosnou úlohou bola každoročná výstava ovocia zeleniny a kvetov, ktorá sa konala v mesiaci september. Na výstave sa zúčastnilo asi 35 vystavovateľov s 350 exponátmi. V tomto roku
ešte zorganizujeme tematický zájazd pre našich členov z oblasti záhradkárstva.
Záverom by som Vás chcel informovať o aktuálnom stave v našej základnej organizácii
záhradkárov. Nakoľko naša členská základňa je väčšinou v dôchodkovom veku, aj vý-

bor ZO SZZ vo Voderadoch by potreboval
omladiť. Týmto by som sa chcel obrátiť na
občanov Voderád, hlavne na mladú a strednú generáciu, aby sa prihlásili do našej organizácie, a tak pomohli zachovať organizáciu
záhradkárov pre ďalšie generácie.
František Ožvald,
predseda ZO SZZ Voderady
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Z činnosti seniorskej organizácie
Jeseň je obdobím, keď človek „žne“ plody
svojej práce - od jari, cez leto, až do jesene.
Kontroluje, či zavarené ovocie, lekváry, džemy, marmelády sú poriadne zakonzervované, či uskladnené jablká v pivnici majú dobré
podmienky na prezimovanie, či víno a kapusta v sudoch dobre kysne... Proste kontrolujeme, hodnotíme, čo sa nám vydarilo,čo sme sa
naučili nové, prípadne čo sa nám nepodarilo, lebo na vlastných chybách sa človek najlepšie poučí.
Tak aj my, seniori ZO JDS Voderady, v tomto období hodnotíme, či plány a úlohy, ktoré sme si predsavzali, sme všetky splnili, prípadne čo v budúcom roku urobíme inak, lepšie, kvalitnejšie.

piáda 24. 8. - 25. 8. v Senici. Výsledky hovoria samé za seba. Pri
takom množstve súťažiacich naši
seniori znova úspešne bodovali:
p. Božena Bachratá - 2. miesto
hod válkom, 2. miesto vrh guľou
p. Eva Konyariková - 4. miesto
hod granátom, 4.miesto vrh guľou
p. Vít Orešanský - 2. miesto kop
na bránku
Pri týchto športových súťažiach
nešlo len o výhru, ale hlavne o spoločné stretnutie seniorov, plné nových zážitkov, rozptýlenie a radosť z pohybu.
Zaslúženou odmenou pre našich seniorov sú
priebežne organizované relaxačné výlety na

ka Kittsee, kde si v rodinnom podniku môžeme zakúpiť Mikulášske dobroty pre svoje
vnúčatká a počas návštevy obchodného domu
Hofer minúť ostatné eurá.
Výbor JDS vo Voderadoch zorganizoval
Jubilujúci seniori

Prvou akciou v 2. polroku bola brigáda na
údržbe obecnej zelene. Naše dôchodkyne začiatkom júla pomohli pri úprave a skrášlení
zelene na Zičiho námestí - v centrálnej časti našej obce.
Naše seniorky a seniori sa s obľubou zúčastňujú športových súťaží. Okr.O JDS v Trnave zorganizoval Športový deň seniorov okresu Trnava. Uskutočnil sa 20. júla v malebnom
prostredí obce Bučany, na ktorom sa zúčastnili všetky organizácie JDS v okrese Trnava.
Športová zdatnosť našich seniorov sa prejavila na výsledkoch:
p. Bachratá Božena - 2. miesto hod krik. loptičkou; 1. miesto hod granátom; 1. miesto hod
válkom;
p.Konyariková - 3. miesto hod válkom;
4. miesto 300 m chôdza
p. Vít Orešanský - 1. miesto pingpong
Pani Božene Bachratej bola udelená strieborná medaila za najúspešnejšiu účasť na
okresnom športovom dni.
Ďalšia príležitosť, kde naši seniori preukázali svoju športovú zdatnosť, bola Župná olym-

termálne kúpaliská Vincov les, prípadne Horné Saliby, s možnosťou využiť masážne aj
perličkové bazény.
Október je už oddávna mesiacom určeným
úcte k starším. V tomto duchu sa 12. 10. v
Klube dôchodcov JDS Voderady stretli osemnásti seniori, ktorí mali v tomto roku životné
jubileum. Predsedkyňa ZO JDS, p. Psotová,
im poďakovala za celoživotnú obetavú prácu, a po srdečnom príhovore im zaželala ešte
veľa šťastných, plodných rokov v zdraví.
Po občerstvení prišli jubilantov pozdraviť
učitelia zo ZUŠ Voderady a zahrali im romantické skladby na flaute a gitare. Po príjemnom
posedení si každý jubilant odniesol malý darček ako upomienku na svoj sviatok.
Naši seniori si zvykli na masáže, ktoré im pomáhajú nielen pri fyzickom, ale aj pri psychickom zdraví. Masážne kúry v prevedení kvalifikovanej masérky prebiehajú v Klube dôchodcov a naši dôchodci si ich veľmi
obľúbili.
30. novembra organizuje výbor JDS Voderady spoločný výlet do rakúskeho mesteč-

v klube dôchodcov 16. novembra besedu so
spisovateľkami. Besedy sa zúčastnili Mária
Pomajbová a Jozefína Hrkotová Hladká.
Mesiac december je bohatý na kultúrne akcie. Máme naplánované divadelné predstavenie s vnúčatami „Zabudnutý čert“ v Starom
divadle Karola Spišáka v Nitre.
Divadelné predstavenie je naplánované na 11.
decembra.
Na 29. decembra je naplánované divadelné
predstavenie pre dospelých „Povolanie pápež“ v Divadle Andreja Bagara v Nitre.
Blížia sa najkrajšie sviatky v roku - Vianoce.
Naše aktívne seniorky sa každý rok zúčastňujú vianočných trhov. Nielen pri príprave, organizácii, ale počas celého mesiaca pečú oblátky, aby Vás mohli ponúknuť oblátkami s
medom a vianočným punčom.
Všetkým seniorkám a seniorom prajeme požehnané vianočné sviatky v kruhu svojej rodiny. A v novom roku veľa, veľa zdravia a
každý deň nech je prehriaty šťastím
v jeseni nášho života!
Silvia Ožvaldová, ZO JDS

12

Noviny obyvateľov obce Voderady

Novinky z obecnej knižnice
Obecná knižnica je práve pre svoje nepriaznivé umiestnenie pre viacero obyvateľov tabu, dokonca si dovolím tvrdiť, že
ešte veľa, hlavne mladých rodín, o existencii obecnej knižnice ani nevie. Obecná knižnica sa nachádza v prízemí kultúrneho domu
a pre verejnosť - detských aj dospelých čitateľov je otvorená v utorok a štvrtok od 16:00
do 18:00 hod.. Evidencia čitateľov je zatiaľ
bezplatná. Od mája tohto roku v knižnici pôsobí nová knihovníčka Ing. Adriana Števlíková, ktorá Vám s výberom knihy Vášho
obľúbeného žánru rada a s úsmevom poradí.
Sama je totiž vášnivou čitateľkou a jej rukami aj očami prešlo množstvo kníh.

V minulosti sme si zaumienili, že obecná
knižnica bude musieť prejsť modernizáciou
s plánom presťahovať ju do atraktívnejších
a čitateľom dostupnejších priestorov. Začali sme teda pekne po poriadku. V tomto roku
sa nám podarilo zakúpiť nový počítač a získať s podporou SNK v Martine knižničný in-

formačný systém pre malé a stredné knižnice, ktorý nám umožňuje modernú a hlavne
prehľadnú evidenciu čitateľov a hlavne knižničných jednotiek a výpožičiek. Knihovníčku Adriku čaká neľahká úloha, nakoľko v
našej knižnici sa nachádza približne deväťtisíc titulov a všetky musia prejsť evidenciou.
Tento proces nám umožní podrobnú revíziu
knižničných jednotiek s následným vyraďovaním nepotrebných kníh. Jedná sa hlavne o
knihy, z ktorých máme na policiach obecnej
knižnice viac kusov.
V budúcnosti ešte plánujeme každú knihu zabezpečiť čiarovým kódom a jeho spárovanie v knižničnom programe, a taktiež
nadstavbu infomačného systému on-line katalógom. Ďalším priaznivým signálom pre
budúcnosť obecnej knižnice je
jej plánované presťahovanie do
priestorov „starej školy“, ktorej proces začiatku rekonštrukcie v súčasnosti práve prebieha.
Veríme, že to bude už čoskoro a
lepšia dostupnosť knižnice priláka viacej čitateľov.
Nájdete nás tiež na FB (Obecná
knižnica Voderady), kde informácie pridáva knihovníčka Adrika a čitatelia sa tak môžu niečo
dozvedieť viac o autorovi a jeho diele, ktoré sa nachádza v knižnici. Tituly týmto spôsobom nehodnotí (pretože platí 100 ľudí 100
chutí), ale snaží sa čitateľom dej knihy trochu priblížiť.
Do čítania, priatelia!
Mária Šišková, obecný úrad

Pozývame
všetkých vášnivých čitateľov a zberateľov kníh, aby si prišli bezplatne vybrať z množstva vyradených titulov,
ktoré môžu nájsť nové miesto aj napríklad vo Vašej domácej knižnici.

Taktiež by som chcela požiadať
všetkých čitateľov, hlavne tých, ktorí majú knihy požičané viac ako 3 mesiace, o vrátenie požičaných, prečítaných kníh, aby nám umožnili ich evidenciu prostredníctvom nového informačného systému. Keďže sme jedna veľká čitateľská rodina, verím, že
sa nám knihy do knižnice vrátia aj bez
posielania upomienok. Ďakujeme.

Nové knihy
Na policiach knižnice na vás, milí
čitatelia, čaká vianočný darček,
v podobe cca šesťdesiatich nových
kníh. Ich kompletný zoznam si pozrite
na www.voderady.sk v sekcii Služby
občanom - Obecná knižnica.

Kŕmenie vtáctva v zime
S príchodom prvých silnejších mrazov a snehu sa stáva potrava v prírode pre vtáctvo menej dostupná, až nedostupná. Zimné obdobie
im môžeme pomôcť prežiť pravidelným prikrmovaním. Môžeme si na okenný parapet
umiestniť plytkú misku alebo povesiť v záhradke drevené kŕmidlo, do ktorého môžeme nasypať krmivo vhodné pre vtáky. Ak sa
v okolí pohybujú mačky, dbáme na to, aby

sme umiestnili kŕmidlo čo najviac mimo ich
dosahu.
Vhodné krmivo pre vtáky sú nepražené neochutené semená. Ak sa rozhodneme prikrmovať sýkorky – sýkorku bielolícu (Parus
major), sýkorku belasú (Parus caeruleus),
ktoré sú najčastejším návštevníkom kŕmidiel, tak nám budú prilietavať, ak im nasypeme olejnaté semená, najmä nelúpanú
slnečnicu, lojové gule, ktoré si kúpime v chovprodukte. Radi si pochutnajú aj na posekaných vlašských orechoch. Hrdlička záhradná
(Streptopelia decaocto), vrabec poľný (Passer montanus) či vrabec domový (Passer domesticus) si vystačia aj s pšenicou, jačmeňom či drvenou kukuricou. Vtáky ako stehlík zelený (Carduelis chloris), stehlík pestrý (Cardeulis cardeulis) zvyknú do kŕmidiel prilietavať v kŕdľoch, až keď je tuhšia
zima a súvislá snehová pokrývka. Pochutna-

jú si na slnečnici, prose, maku či repke olejnej. Občas vás v kŕmidle prekvapí pinka lesná (Fringilla coelebs), brhlík lesný (Sitta europaea) či glezg hrubozobý (Coccothraustes
coccothraustes).
Odmenou za prikrmovanie bude pre vás pohľad na vtáčiky a ich štebot.
Ing. Narayan Pajerchin, Trnava
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U nás taká obyčaj...?
Opäť tu máme vykurovaciu sezónu, ďalšiu
v poradí, pomyslí si niekto. Niektorí z nás v
snahe „ušetriť pár centov“ pravidelne využívajú svoje kotly, pece alebo krby na spaľovanie odpadov, ktoré vyprodukujú vo svojej
domácnosti, alebo ich kdesi kúpia ako „palivo za facku“. Naozaj však takýmto prístupom ušetria? O takomto prínose nemôže byť v
tomto prípade ani reči. Nie je žiadnou zvláštnosťou, našu obec nevynímajúc, že sa s údivom a možno s obavami často pozeráme na
ťažký, neraz „iskriaci“ hustý, zapáchajúci a
dráždivý dym vychádzajúci z komínov, prípadne záhrad. Takýto jav môžeme pozorovať
zvyčajne za tmy, pretože na noc treba poriadne zakúriť, aby teplo bolo a taktiež sa takýto dym ľahšie „maskuje“. To, že ho ale nevidíme, ešte neznamená, že ho necítime... Nemusíme byť ani odborníkmi v oblasti hodnotenia kvality ovzdušia, ani používaných palív,
aby sme vedeli, že práve v tej chvíli sa v kotle
spaľuje všetko možné, len nie palivo, ktoré by
malo byť vo vykurovacom telese spaľované.
Cieľom tohto článku je upozorniť verejnosť
na závažnosť tejto témy a zvýšiť informovanosť ľudí o tom, aké nebezpečné a zdraviu
škodlivé látky vznikajú pri spaľovaní odpadov, ktoré v konečnom dôsledku môžu znepríjemniť a skrátiť dĺžku života ľudí žijúcich
v takomto prostredí. Upozorniť chcem aj na
fakt, že výhrevnosť týchto materiálov sa nedá
ani zďaleka porovnať s uznanými palivami a
taktiež na riziko, že v lepšom prípade nezhorí do tla Vaše obydlie, prípadne obydlie suseda, ale „len“ významným spôsobom skrátite
životnosť svojho kotla.
Pri spaľovaní odpadu vo vykurovacích telesách vzniká veľké množstvo nebezpečných
látok a jedov. Tento efekt je spôsobený tým,
že teplota horenia v domácich vykurovacích
zariadeniach je oproti spaľovniam komunálneho odpadu podstatne nižšia, čo má za následok proces nedokonalého spaľovania, pri
ktorom do ovzdušia unikajú rizikové látky,
ako amoniak, fenoly, kyanidy, dioxíny, ktoré sa zaraďujú medzi najsilnejšie syntetické
jedy, ďalej prach a dechty. Tieto látky nepríjemne zapáchajú, dráždia sliznice horných dýchacích ciest, môžu viesť k bolestiam hlavy
a na organizmus vplývajú ako jed. Zákernosť
týchto látok spočíva aj v tom, že sa pomaly
a postupne viažu a ukladajú do tkanív organizmov, kde zotrvávajú a až po dlhšom čase
(niekedy až po niekoľkých rokoch) spôsobujú
vážne zdravotné problémy v podobe ochorení
dýchacích ciest, onkologických či kardiovaskulárnych ochorení.
Vecí, ktoré do nášho kotla, krbu alebo pece
nepatria, je naozaj veľa. Pokiaľ si doma prikúrite „kúskom“ plastu, gumy, drevotriesky
alebo textilným materiálom, môžete si byť

istí, že to, čo z Vášho komína vychádza, nie
je len taký nevinný a obyčajný dym. Veď posúďte sami.
Plasty sa vyznačujú tým, že obsahujú rôzne
látky a prímesi, ako sú zmäkčovadlá, retardéry horenia, farbivá a stabilizátory, ktoré obsahujú ťažké kovy, najmä kadmium, ortuť a
zinok. Pri procese spaľovania sa tieto uvoľňujú do ovzdušia, alebo zostávajú obsiahnuté v popole. Taktiež výsledkom nedokonalého horenia je vysoká produkcia oxidu uhoľnatého (CO), ktorý je schopný sa v ľudskom
tele viazať na hemoglobín, čím znemožňuje v
organizme prenos kyslíka krvou do tkanív, čo
môže viesť k vnútornému uduseniu. Taktiež
sa spaľovaním plastov uvoľňujú do ovzdušia uhľovodíky, ktoré prispievajú k vzniku
fotochemického smogu a ftaláty, ktoré majú
schopnosť hromadiť sa v ľudskom organizme a predstavujú preň veľké zdravotné riziká. Spaľovaním plastov sa štiepia polymérne
reťazce, z ktorých vznikajú monoméry, napr.
z polyetylénu vzniká etylén, ktorý má narkotické účinky a vyrábajú sa z neho napr. igelitové tašky a vrecká, sitká, či obaly. Obdobne z polypropylénu vzniká propylén, ktorý má

narkotické účinky a negatívne pôsobí na krvný obeh a z neho sa vyrábajú napr. jogurtové tégliky, elektroizolačný materiál, textilné
vlákna a iné. Zo zdravotného hľadiska sa za
najnebezpečnejšie spaľovanie považuje spaľovanie PVC – polyvinylchloridu, ktorý dráždi horné dýchacie cesty. Pri spaľovaní odpadu s obsahom PVC uniká do komína jedovatá
karcinogénna látka vinylchlorid. Taktiež dym
obsahuje karcinogénne dioxíny. Uvoľňuje sa
aj plynný chlór a agresívny fosgén. Tieto látky
sa používali v prvej svetovej vojne ako bojové
plyny, ktoré mali za následok poleptanie pľúc
a okamžitú smrť. Z PVC sú vyrobené trubky,
podlahové krytiny, plášte či hadice. Používajú
sa aj na výrobu obalových materiálov, najmä
pre čistiace prostriedky.
Spaľovaním gumy sa do ovzdušia uvoľňujú
oxidy síry, ktoré majú dráždivé účinky na dýchací aparát, a sadze. Obsahujú taktiež uhľovodíky, ktoré patria medzi jedy s karcinogénnymi účinkami.
Drevotrieska je materiál, pri výrobe ktorého sa ako tmeliace látky používajú formaldehydové živice, ktoré sa pri horení rozkladajú na formaldehyd a fenoly, ktoré unikajú do

ovzdušia, pričom ide o nepríjemne zapáchajúce jedy so silným dráždivým účinkom.
Pri nedokonalom horení umelých textilných
vláken (nylon, silon) vzniká hlavne amoniak,
ktorý už pri nízkych koncentráciách dráždi
oči, sliznice nosa, spôsobuje bolesti hlavy a
nevoľnosť. V malých množstvách sa uvoľňuje aj kyanovodík, ktorý vyvoláva škrabanie v
krku, začervenanie očných spojiviek, prudké
bolesti hlavy až závrate.
Jednoducho povedané, v žiadnom prípade do
našich vykurovacích telies nepatria vyššie
uvedené materiály. Obec vytvorila dostatočné
kapacity a podmienky pre nakladanie s týmito materiálmi spôsobom vhodným k životnému prostrediu a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
A čo pálenie organického odpadu zo záhrad?
Tento odpad síce nespaľujeme v peciach a
kotloch, ale počas jesene alebo jari môžeme
vidieť, ale hlavne cítiť hustý a dráždivý dym
stúpajúci z našich záhrad. Tento dym obsahuje predovšetkým oxid uhoľnatý, uhľovodíky a dechtové látky. Okrem tohto, že tento materiál meníme na škodlivé emisie, ktorými výrazným spôsobom zhoršujeme kvalitu životného prostredia, je tu ešte ďalšia škoda a síce, že spálením tohto materiálu vypúšťame do ovzdušia hodnotné ekologické hnojivo, ktoré sme inak mohli získať kompostovaním tohto materiálu. A to nehovorím o tom, že
sa sem-tam v ohnisku môže ocitnúť aj iný materiál... Potom je skaza úplná.
Niekto si môže povedať: „Je tam toho, semtam nejaký dym...“ Problém je v tom, že niekedy sem-tam akýsi dym môže napáchať väčšie škody ako komíny v priemyselných parkoch. Niekedy pár malých lokálnych zdrojov
znečistenia je horších ako jeden veľký. Otázka ochrany ovzdušia je téma, o ktorej sa už
veľa popísalo a stále je vysoko aktuálna. Na
záver už len dodávam, že na kvalite ovzdušia by nám malo obzvlášť záležať, pretože dýchanie znečisteného vzduchu nespôsobuje iba
ochorenia spomenuté vyššie, ale má na svedomí aj nárast genetických mutácií, resp. defektov, ktoré sa prenášajú na ďalšie generácie,
môže súčasne negatívne ovplyvňovať vývoj
mozgu ešte nenarodených detí, zvyšovať výskyt astmy, alergií či autizmu u detí, čo bolo
potvrdené aj rozsiahlym výskumom. V konečnom dôsledku totiž prídeme sami na to, že za
ušetrených „pár mincí“ zaplatíme príliš veľkú
daň v podobe straty toho najcennejšieho, čo
máme. Globálnemu znečisteniu ovzdušia predísť nevieme, ale kvalitu ovzdušia, a tým aj
životného prostredia bezprostredne okolo nás,
ochrániť aspoň čiastočne môžeme. Vážme si
preto svoje zdravie, chráňme nielen seba, ale
aj ostatných, najmä našich najmenších, ktorí
sú najzraniteľnejší!
Ing. Anita Gajarská
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Čo všetko sme stihli v škôlke
Koncert uja Viktora
Dňa 26.9.2016 o 14:15 hod. už všetci boli
dobre vyspinkaní, napapaní a tešili sa na hudobno-zábavný program s názvom Viktor.
Keďže CD uja Viktora všetci dobre poznáme, tešili sme sa, čo má pre nás pripravené tentoraz. Bolo to predstavenie jeho nového CD s názvom Viktor muzikant. V progra-

me bolo veľa pesničiek, pri ktorých sme
si s chuťou zaspievali, ale nielen to, mohli
sme sa aktívne zapojiť aj napodobňovaním
remesiel. Naučili sme sa aj cudzie jazyky
s piesňou Afrika. Program bol plný pesničiek s jednoduchými, veselými a ľahko zapamätateľnými textami a zároveň rytmickými a chytľavými melódiami. Na záver sme si
zacvičili a pri pesničke Šašo sme si aj zatancovali. Bol to program, ktorý pobavil nielen
deti, ale aj pani učiteľky.

A preto sme neodopreli túto radosť ani tým našim
a
vybrali sme sa doobeda 18.10.2016 na
školský dvor, kde
sme nedočkavo a s
radosťou sledovali, ktorý šarkan vyletí čo najvyššie.
Najskôr sme si
spravili prehliadku a predstavili šarkanov.
Potom pani učiteľka vysvetlila všetkým deťom, prečo sa púšťajú šarkany práve na jeseň. Tentokrát sa nesúťažilo, ale voľne pobehovalo, aby aj tie deti, ktoré si šarkanov nepriniesli, mali radosť z tejto akcie. Deti sa pri
púšťaní šarkanov vyšantili a precvičili si koordináciu pohybov hrubej aj jemnej motoriky. K letu nám dopomohol vetrík a usmievalo sa na nás aj slniečko.

Šarkaniáda
Aká by to bola jeseň bez poriadnej šarka-

Vyrezávanie svetlonosov
Jesenné počasie prináša so sebou krásne a
neopísateľné zmeny v prírode, ktoré prebúdzajú naše predstavy, fantáziu a tvorivosť.
Preto sme si aj my spravili jednu milú tekvicovú akciu, ktorá sa konala na jeseň, koncom októbra, presne 27.10.2016 od 14.30 do
16.30 hod. na školskom dvore. A prečo práve tekvicovú? Pretože v tomto čase je mimoriadne veľa tekvíc, z ktorých sa dá pri-

niády! Šarkany sa totižto púšťajú obvykle na jeseň. Púšťanie šarkanov medzi deťmi patrí k najobľúbenejším zábavám.

praviť veľa dobrôt, a nielen to. Keď sa začali v šatniach schádzať rodičia s tekvicami
a šikovné gazdinky s koláčikmi, tak sme sa

obliekli a premiestnili von na terasu, kde si
každé dieťa so svojimi rodičmi alebo starými rodičmi začalo vyrezávať svojho strašiaka. Menšie deti sa len prizerali, alebo vyrábali jesenné slniečka, vymaľovávali si svetlonosov a staršie aj pomáhali. Vyrezaných a
ozdobených tekvíc bolo viac, ako sme očakávali. Po práci má prísť odmena, a veru
prišla v podobe voňavých koláčikov, ktoré
všetkým chutili. Tohtoročná slávnosť svetlonosov sa mimoriadne vydarila. Nielenže
prialo tejto akcii počasie, ale aj účasť rodičov a starých rodičov bola veľká.
Príjemné čítanie praje
Andrea Benušová, MŠ

Decembrové
akcie

Decembrové akcie, ktoré nás čakajú,
budú plné emócií, lásky, prekvapení,
ale aj usilovnej práce nacvičovania
programu:
- 6.12.2016 k nám zavítal Mikuláš so
svojimi saňami a batohom dobrôt;
- 14.12.2016 spolu s rodičmi pripravíme
na tvorivých dielňach výrobky a ozdoby
na vianočné trhy (17.12.2016)
v spolupráci so ZUŠ;
- 19.12.2016 si deti pod stromčekom
v MŠ nájdu prekvapenie;
- 20.12.2016 potešia svojich rodičov
vianočným programom na posedení pri
stromčeku

Nové miesta pre deti v MŠ
V máji 2016 prebehol zápis detí do materskej
školy k školskému roku 2016/2017. Za posledných 5 rokov neustále narastal počet detí,
ktoré spĺňajú podmienky prijatia, ale stále to
bola situácia, takpovediac, únosná a riešiteľná. Nebolo prijatých v priemere 7 detí v roku.
O tomto školskom roku sa to už povedať
nedá. Počet uchádzačov o miesto v materskej škole bol o 24 detí vyšší, ako bolo možné prijať do plnej kapacity školy. Rýchly ná-

rast stavieb a bytových domov v obci spôsobil neúnosnú situáciu umiestnenia detí, a následne veľké problémy zamestnania matiek
po ukončení nároku na materskú dovolenku.
To, keď dieťa nedostalo miesto a matka nemala šancu zamestnať sa, spôsobilo mnohým
rodinám až existenčné problémy. Celú situáciu sme začali ihneď riešiť a komunikovať
so zriaďovateľom školy. Obecný úrad a jeho
poslanci sa postavili k problému promptným

riešením prístavby k materskej škole o jedno oddelenie, čo pre školu znamená navýšenie kapacity o 24 detí. Ja, ako zástupkyňa pre
materskú školu, pevne verím a za rodičov dúfam, že projekt prístavby bude k budúcemu
školskému roku 2017/2018 zrealizovaný.
Všetkým čitateľom a obyvateľom Voderád
prajem ,,Krásne a pokojné vianočné sviatky“.
Adriana Polakovičová, zástupkyňa pre MŠ
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Kultúra je základom našej identity

Nemám záujem filozofovať o hodnote umenia a umeleckého vzdelávania, no nedá mi
na začiatok môjho dnešného článku nepovedať jednu zamyslenia hodnú definíciu, ktorá
bližšie opisuje identitu národa. „Národ určujú tri základné piliere, sú nimi územie, jazyk
a kultúra“. Po zamyslení sa nad touto definíciou mám pocit spokojnosti, pretože v našej obci jeden z hlavných pilierov národnej
identity zabezpečuje samostatná inštitúcia umelecká škola.
Synergia medzi obcou a umeleckou vzdelávacou ustanovizňou funguje obojstranne na nadštandardnej úrovni. Vďaka spolu-

práci sa nám darí kvalitne, ale predovšetkým
kvalifikovane vzdelávať mladú generáciu,
prostredníctvom ktorej obohacujeme kultúrne dianie vo Voderadoch. Cesta vzdelávania
prostredníctvom umenia nie je jednoduchá,
ale zaručene prináša ovocie v podobe „kultúry človeka – národa“.

Základná umelecká škola vo Voderadoch v
odchádzajúcom roku zrealizovala množstvo
zaujímavých umeleckých podujatí. Kultúrny
kalendár obce sme počas celého roka prešpikovávali koncertmi, výstavami, divadelnými a tanečnými vystúpeniami našich/vašich

detí. Okrem tradičných podujatí školy sa deti
predstavovali aj na obecných podujatiach vo
Voderadoch, Pavliciach a ďalších mestách
Slovenska. Napriek tomu, že produkty (s
výnimkou výtvarného odboru) našej práce
sú neuchopiteľné, hodnotím výsledky našej
práce za obzvlášť kvalitné.

V uplynulom kalendárnom roku sa nám podarilo priviesť k úspešnému absolventskému
koncertu druhú generáciu našich žiakov. Podarilo sa nám prichystať niekoľkých žiakov
na štúdium umeleckých a pedagogických
smerov na stredných školách. Za zmienku
určite stojí prijatie našej absolventky Veroniky Purgyovej na Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Naši žiaci získali niekoľko cien na interpretačných
súťažiach s celoslovenskou účasťou... Dalo
by sa, samozrejme, pokračovať vo vymenúvaní na ďalších 15 riadkov, ale to nie je cieľom tohto textu.
Úspechy sú, samozrejme, povzbudzujúce,
ale smer určujú ciele. Preto sa aj v nasledujúcom roku plánujeme prezentovať nielen v
obci, ale aj mimo nášho regiónu. Pedagógovia našej školy sa plánujú zúčastniť na viacerých interpretačných súťažiach, na tanečnej súťaži, ako aj na súťažných vernisážach.
Plánujeme plody našej práce konfrontovať s
konkurenciou. Verím, že tak ako v minulosti, aj v nasledujúcom roku nesplynú naše deti
v mori ďalších. Veríme a urobíme pre to maximum, aby zažiarili a svojím úspechom zviditeľnili nielen seba, školu, ale aj obec Voderady.
Milí čitatelia, vo Voderadoch máme školu,
ktorá nie je bežným štandardom. Máme v nej
skvelý tím odborníkov/umelcov, ktorí otvárajú našim deťom nové obzory. A aj keď pre
bežného Slováka nie je prirodzené, aby bol
na čokoľvek hrdý, verte mi, že na deti, ktoré túto školu navštevujú, hrdí byť môžeme...
Mgr.art. Michal Matejčík,
riaditeľ ZUŠ
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„Hrnčiarina“ vo Voderadoch

Každá umelecká škola sa chce niečím odlišovať od konkurencie. Vedenie každej školy chce vždy mať v talóne niečo, čo im budú
ostatní závidieť. A napokon je to azda priro-

dzené, keď chcete byť lepší ako ostatní. Voderadská zuš-ka sa našťastie inakosťou pochváliť môže. A to dokonca takou inakosťou, že rovnaký umelecký program, aký
nájdete u nás a s pedagógom, akého máme,
len tak ľahko na Slovensku nenájdete.
Vo voderadskej umeleckej škole už druhý
rok funguje nezvyčajné rozšírené umelecké vzdelávanie. Deti, navštevujúce výtvarný
odbor, majú možnosť pracovať s hlinou na
hrnčiarskom kruhu. Toto vzdelávanie nám
zabezpečuje skvelý umelec a pedagóg Mgr.
art. Michal Kušík. A aj keď to mnohí žiaci
a ani ich rodičia ani len netušia, pán učiteľ
Kušík je vo svete známym pojmom. Michal
Kušík, učiteľ ZUŠ vo Voderadoch, je absolventom VŠVU v Bratislave, na čom by azda
nebolo nič nezvyčajné, ak by náš pán učiteľ úspešne nevystavoval svoje diela v krajinách, ako sú Česká republika, Chorvátsko, Nemecko, Belgicko, Izrael, Čína, Austrália...

Predvianočné
trhy

Dovoľte mi pozvať vás na predvianočné
trhy, ktoré sa uskutočnia v sobotu
17. decembra 2016 o 16.00 hod. pred
Kostolom sv. Ondreja vo Voderadoch.
Na predvianočných trhoch si môžete
zakúpiť umelecké predmety z produkcie
našej školy, ako aj ďalšie produkty od
dobrovoľníkov z našej obce. Cieľom
podujatia je tiež navodiť pokojnú
atmosféru najkrajšieho sviatku v roku
v kruhu priateľov a známych.
Tešíme sa na Vás...
Mgr.art. Michal Matejčík

Pán učiteľ do Voderád priniesol vysoký nadštandard, ktorý si samozrejme vyžaduje aj
isté materiálno-technické vybavenie a množstvo spotrebného materiálu. Výtvarný odbor
v základnej umeleckej škole patrí k najpopulárnejším, no zároveň k najdrahším. Škola
musí pre potreby výtvarníkov pravidelne zabezpečovať špeciálnu hlinu, glazúry, engoby
a množstvo ďalších pomôcok.
Keďže škola nechce ísť cestou zvyšovania školného, ktoré by podľa nášho názoru sťažovalo prístup k umeleckému vzdelaniu deťom menej solventných rodičov, rozhodli sme sa ísť cestou zúročovania práce
pedagóga a detí v podobe predaja vytvorených produktov. Budeme za týmto účelom
organizovať predvianočné trhy, na ktorých
si deti vďaka svojim výrobkom zarobia na
nový materiál, z ktorého budú vytvárať ďalšie skvelé umelecké predmety.
Mgr.art. Michal Matejčík,
riaditeľ ZUŠ
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Pôjdeme aj na budúci rok
do Viedne, pani učiteľka?
Touto otázkou ma zasypalo množstvo žiakov po návrate z exkurzie vo Viedni, ktorú
sme zorganizovali 25. októbra a ktorá u žiakov zožala veľký úspech.
Poďme ale od začiatku. Na našej základnej
škole sa v súčasnosti vyučuje nemecký jazyk v siedmom, ôsmom a deviatom ročníku. Pri učení sa akéhokoľvek cudzieho jazyka je nesmierne dôležité rozvíjať zručnosti
nielen počúvať a rozumieť, ale aj vedieť pohotovo reagovať a vyjadriť myšlienky v písomnom či ústnom prejave. Okrem toho by
sme mali aj poznať krajinu, ktorej jazyk sa
učíme. A niet lepšieho spôsobu, než zážitkovou formou. Hlavné mesto Rakúska leží
v blízkosti našich hraníc, a preto sme sa rozhodli ukázať krásy tohto historického mesta
našim žiakom.
Do Viedne sme prišli predpoludním a pozdĺž
Naschmarktu, najväčšieho trhu tohto mesta,
kde môžete okúsiť dobroty rôznych medzinárodných kuchýň, sme sa dostali k Domu
mora. Tu, na jedenástom poschodí, sme sa
z terasy doslova kochali čarokrásnym výhľadom na celú Viedeň. Postupne sme prechádzali jednotlivými poschodiami pospájanými obrovskými akváriami. Okrem vodných živočíchov sme videli aj suchozemské,
medzi ktorými sa žiaci voľne pohybovali a
mohli sa ich dotknúť. Skutočne, veľký zážitok. Odtiaľto sme sa vybrali do historického centra Viedne. Cestou nám náš sprie-

vodca rozprával poznatky a zaujímavosti
o miestach, popri ktorých sme prechádzali.
Mali sme možnosť vidieť veľkolepé budovy Štátnej opery, parlamentu, sochy a miestne záhrady. Ulicami s luxusnými módnymi
značkami sme sa dostali až k Stephansdomu.
Vnútri sme obdivovali nádhernú architektúru tejto majestátnej katedrály, z ktorej sme
si odniesli po nemecky písané modlitby. Ďalej sme zamierili k Hofburgu, zimnému sídlu Habsburgovcov. Cestu nám spríjemňovali
okoloidúce koče s konským záprahom. Našu
exkurziu sme zakončili návštevou Umeleckohistorického múzea. Po náročnom dni boli

deti síce unavené, ale plné zážitkov a odhodlania k ďalšiemu štúdiu nemeckého jazyka.
Mnohí sa vyjadrili, že táto exkurzia bola pre
nich motiváciou a uvedomujú si dôležitosť
ovládania nemčiny do budúcnosti a pre mnohé pracovné príležitosti, ktoré sa im ponúkajú za susednými hranicami.
Keďže sa snažíme podporovať výučbu
druhého cudzieho jazyka a pozitívne ohlasy detí nás v tom len utvrdzujú, veríme, že
budúci školský rok zorganizujeme exkurziu
opäť, a vďaka tomu povzbudíme aj záujem
o výučbu nemčiny.
Mgr. Monika Valovičová, ZŠ s MŠ

Exkurzia žiakov do Múzea
holokaustu v Seredi
Začiatkom septembra, pri príležitosti pamätného dňa holokaustu, sa žiaci 6., 7. a 8. ročníka našej základnej školy zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi. Múzeum
bolo vybudované v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora, odkiaľ boli neskôr slovenskí židia presúvaní do nacistických vyhladzovacích táborov, najmä na
území Poľska. Žiakom bol premietnutý dokument, ktorý sa
zameriaval na osudy židovských detí a ich rodín počas a po
druhej svetovej vojne. Súčasťou múzea je aj stála expozícia
s dobovými dokumentmi, fotografiami a rôznymi predmetmi, ktoré sa týkajú danej problematiky.
Deti prednáška a samotná návšteva múzea veľmi zaujali
a cestou domov sa viackrát pýtali, ako sa vôbec niečo také
mohlo stať a prečo nikto nezasiahol skôr. A práve o to ide.
Nemôžeme dopustiť, aby sa prestali klásť podobné otázky,
pretože aj v súčasnosti je svet plný rasizmu, xenofóbie, nenávisti a určite nechceme, aby sa história opakovala.
Mgr. Mária Páleníková, ZŠ s MŠ
(ilustračné foto)
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Hasiči zasahovali v Cíferi aj vo
Voderadoch: ďakujeme, chlapci!
V stredu 27. júla 2016 po mohutnej búrke
a následnom prívalovom daždi bol povolaný Operačným strediskom HaZZ v Trnave Dobrovoľný hasičský zbor obce Voderady na lokálnu povodeň do obce Cífer. Výjazd sa uskutočnil o 22:50 h. s vozidlami
CAS 15 Iveco Daily Magirus a CAS 32 Tatra 815 v počte 1 + 5 členovia. Po príchode
na miesto zásahu a zahlásení veliteľovi zásahu boli členovia DHZO Voderady začlenení na záplavové úseky, kde odčerpávali vodu
so všetkou technikou, ktorú má zbor k dispozícii na protipovodňovú službu. V spolupráci s členmi HaZZ Trnava, DHZO Cífer

a DHZO Špačince odčerpávali vodu z pivníc rodinných domov, podjazdu pod železničnou traťou a zatopených úsekov v obci.
Po náročnom celonočnom zásahu boli vystriedaní novými silami vo štvrtok ráno a na
hasičskú zbrojnicu vo Voderadoch sa vrátili
ráno o 7:05 hod.
Situácia sa zopakovala opäť o pár dní v nedeľu 31. júla 2016. Letná búrka veľkej intenzity tentokrát zasiahla rovnakou silou aj našu
obec vo večerných hodinách. Dobrovoľný
hasičský zbor obce Voderady bol povolaný
na zásah starostom obce Voderady, nakoľko
boli zaplavené časti ulíc Kandijská a Trnavská. Zároveň sme boli povolaní Operačným
strediskom HaZZ v Trnave na zásah do Cífera, kde boli pod vodou rôzne časti obce a
inde záplavy hrozili. Hasičská jednotka, ktorá bola vo veľkom počte, sa rozdelila na 3
družstvá. Prvé družstvo zasahovalo v Kandijskej ulici - odčerpávalo vodu z cesty a trativodu, v ktorom sa mala dažďová voda vsakovať. Druhé družstvo odčerpávalo vodu zo
zaplaveného jarku pri dome p. Lelkešovej,
kde hrozilo zaplavenie pivnice a aj pivníc
priľahlých susedov. Tretie družstvo sa vydalo na pomoc do Cífera. Po ukončení zásahu v
našej obci sa obe družstvá pripojili k zásahu
v Cíferi. Tu bola situácia zložitejšia. Odčerpávala sa voda zo vzniknutého jazera, ktoré zaplavilo okolie bytového domu a priľahlých rodinných domov pri vstupe do obce.

Na druhej strane, pri železničnej stanici, sa
zase vytvorila veľká protipovodňová bariéra, ktorou sa zachytilo iné veľké jazero, ktoré hrozilo opätovným zaplavením tejto časti Cífera.
Všetky záplavové úseky riadili a koordinovali príslušníci HaZZ. Na odstraňovaní záplav sa podieľali aj členovia DHZO Cífer a
DHZO Boldog. Zásah trval opäť do ranných
hodín a zúčastnilo sa ho celkovo 12 členov
DHZO Voderady, ktorí sa vrátili na základňu ráno o 6:00 hod. Počtom zasahujúcich hasičov sme boli najpočetnejším zasahujúcim
zborom.
Viliam Benkovský
DHZO Voderady

Stolnotenisový klub Voderady
Stolnotenisový klub Voderady reprezentuje
obec Voderady svojou účasťou v súťažnom
ročníku 2016/2017 Majstrovstiev okresu Trnava v dvoch súťažiach. Družstvo STK Voderady „A“ účasťou v 6. lige MO Trnava a družstvo STK Voderady „B“ v 7. lige MO Trnava.
Družstvo Voderady „A“ je v priebežnej tabuľke 6. ligy zatiaľ na poslednej priečke,
ale vzhľadom na to, že „A“ družstvo zápasí od začiatku súťaže s problémom nastupovania hráčov na zápasy (zranenia a práca
na zmeny), nie je postavenie v tabuľke reálnym odrazom hry našich hráčov. Očakávame, že ukončením maródky po zranení prinesie aj hra „A“ družstva zlepšenie výsledkov, čoho náznakom bola aj remíza v 7. kole
s družstvom KST Hlohovec „B“, ktoré bolo
pred týmto zápasom na druhom mieste. Naším cieľom je udržať sa v 6. lige aj do budúceho súťažného ročníka 2017/2018.
Družstvo STK Voderady „B“ je v priebež-

nej tabuľke 7. ligy MO Trnava na peknom 6. mieste s tromi
výhrami, jednou remízou a tromi prehrami. Veríme, že družstvo „béčka“ nebude mať problém udržať sa v 7. lige aj v budúcom súťažnom ročníku.
STK Voderady sa v tomto školskom roku venuje opäť aj stolnotenisovému krúžku žiakov.
Žiaci navštevujúci krúžok sa
zoznamujú so základmi stolného tenisu. Pripravujeme im priateľské zápasy s okolitými
obcami.
STK Voderady pripravuje aj v tomto roku už
tradičný turnaj o pohár starostu obce pre neregistrovaných hráčov, ktorý sa uskutoční dňa
26.12.2016, a na ktorý aj touto formou pozývame všetkých obyvateľov obce spríjemniť si
pohybom prežitie vianočných sviatkov.
V úvode roka 2017 /predpokladaný termín

7.1.2017/ organizuje náš klub 6. ročník turnaja STK Voderady pre registrovaných hráčov.
STK Voderady želá všetkým obyvateľom
obce Voderady i športovým priateľom z okolitých obcí príjemné prežitie vianočných
sviatkov a veľa zdravia, osobných, pracovných, ale i športových úspechov v novom
roku 2017.
Vladimír Schiffel, STK Voderady
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Hasiči na výcviku
V článku o zásahoch Dobrovoľného hasičského zboru obce Voderady sme Vám chceli priblížiť, ako to môže kedykoľvek cez rok
vyzerať, keď sme povolaní k zásahu. Samozrejme, nie sú to len povodne, ide aj o iné
mimoriadne udalosti, ako rôzne požiare, dopravné havárie, priemyselné havárie a rôzne
udalosti, kde je potreba záchrany a pomoci obyvateľstvu, ochrana majetku a hodnôt
pred týmito udalosťami.
Dobrovoľný hasičský zbor obce Voderady
je od začiatku kategorizácie zaradený do kategórie „A“ v Celoplošnom rozmiestnení síl
a prostriedkom hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky. Naša jednotka už
dlhšiu dobu realizuje odbornú prípravu svojich členov prostredníctvom rôznych školení a výcvikov externými školiteľmi alebo vlastnou prípravou. Tohto roku sme boli

vybraní na výcvik členov Dobrovoľných hasičských zborov obce (DHZO) vo Výcvikovom centre HaZZ Lešť – Jakub Village. Ide
o špičkové výcvikové centrum pre profesionálnych hasičov, ktoré od minulého roku absolvujú aj členovia DHZO z celého územia
SR zaradení do kategórie A1 a A. Náš turnus
cvičil v dňoch 4. – 5. novembra 2016. Zúčastnili sme sa so 6-timi členmi zboru (max.
počet na DHZO) spolu s ďalšími 30 hasičmi
vybraných dobrovoľných jednotiek z Trnavského kraja. Celkovo sa tento rok zúčastní
výcviku 396 členov DHZO z rôznych kútov
Slovenska.
Po príchode a ubytovaní nás inštruktori, ktorí výcvik viedli, oboznámili s výcvikovým
centrom a BOZP. V prvý deň výcviku sme
boli rozdelení na 2 skupiny po 3 družstvá,
kde každá skupina cvičila na inom polygóne. Po odcvičení našej úlohy sme sa vymenili. V piatok boli naplánované 2 cvičenia
– požiar domcov a hromadná dopravná ne-

hoda. Pri prvom cvičení, keďže ešte nedisponujeme autonómnymi dýchacími prístrojmi, sme dopĺňali vodou ostatné jednotky,
ochladzovali okolité budovy dvomi C prúdmi, vytvorili „hniezdo záchrany“ a po uhasení a odvetraní priestoru vykonali následný
prieskum budovy. Druhé cvičenie bolo zamerané na hromadnú dopravnú nehodu. Tu
sme zabezpečovali vytvorenie „hniezda záchrany“, odsun zranených z miesta nehody
a vyhľadávanie zranených v priľahlom okolí. Na druhý deň, v sobotu, boli naplánované 3 cvičenia – 2 skupinové a 1 spoločné.
Počas oboch dní sme mali hneď po ukončení každého cvičenia vyhodnotenie zásahu – najprv veliteľmi družstiev a potom inštruktormi výcviku. Prvé cvičenie bolo zamerané na požiar priemyselnej budovy, vyhľadávanie osôb po požiari a výbuchu v tejto budove a poskytovanie prvej pomoci zraneným osobám. Naše družstvo zabezpečovalo hasenie lokálnych požiarov v exteriéri
(nedisponujeme ADP), dopĺňanie vody, vyhľadávanie osôb, poskytovanie predlekárskej prvej pomoci. Druhé cvičenie bolo zamerané na požiar vo výškovej obytnej budove. DHZO Voderady vykonával prieskum
okolia budovy a následné vyhľadávanie a
transport osôb z jednotlivých poschodí, ktoré boli predtým odvetrané. Posledným cvičením bola diaľková doprava vody na uhasenie budovy, pri ktorej sa nenachádza vodný zdroj. My sme mali pridelené prvé čerpacie stanovisko, kde sme pretláčali vodu pomocou prenosného motorového čerpadla a
250 m hadicového vedenia na ďalšie čerpacie stanovisko. Celková dĺžka dopravného
vedenia bola cez 700 m.
Na záverečnom nástupe bol inštruktormi, ale aj samotnými cvičiacimi zhodnotený celý výcvik veľmi kladne. Zistili sme, čo
vieme, v čom máme ešte rezervy a na ktoré
materiálne vybavenie sa musíme v budúcnosti zamerať. Cvičenia sa viedli na profesionálnej úrovni (všetka komunikácia bola
vedená cez profesionálne rádiostanice), boli

vytvorené reálne situácie, s ktorými sa môžeme kedykoľvek a kdekoľvek pri zásahu
stretnúť. Výcvik bol veľmi prínosný a dúfame, že si ho v budúcnosti budú môcť vyskúšať aj ostatní členovia DHZO Voderady,
ktorí sa ho tentokrát nemohli zúčastniť.
Viliam Benkovský, DHZO Voderady

Bronz Alenky
Štefunkovej
Pri príležitosti Dní športu 2016 sa konalo v Kalokagatii Trnava okresné kolo
v žonglovaní futbalovou loptou. Našu
školu v tejto súťaži reprezentovala žiačka 9. ročníka Alenka Štefunková, ktorá
výkonom 618 dotykov obsadila v rámci
okresu Trnava krásne 3. miesto. Alenke
blahoželáme a želáme ešte veľa športových úspechov.
Mgr. Augustín Bachratý, ZŠ s MŠ
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V znamení postupu
Po oslavách postupu do vyššej súťaže, ktoré
boli náročné a dlhé, nás čakala tvrdá práca.
Po návšteve činovníkov Oblastného futbalového zväzu Trnava sme sa dozvedeli, aké
úpravy treba porobiť v šatni a na ihrisku, aby
sme tú vyššiu ligu mohli hrať. Bolo treba vymeniť staré striedačky a zrekonštruovať hosťovskú šatňu, ktorá bola v dezolátnom stave. Ďalej bolo treba vybudovať „hniezdo“
pre kameru, pretože sa všetky zápasy natáčajú na video. Takže okrem tréningovej driny sa chlapci sobotu čo sobotu stretávali aj
na brigádach.

Prípravka
Naši najmenší spoluhráči pod vedením
trénerov M. Dubovského a P. Brestovanského poctivo trénovali celé leto a na ihrisku brúsili svoj talent aj mimo tréningov. Herný progres sa
prejavil aj v zápasoch
a chlapci sa pohybovali na prvých priečkach. Podstatné ale
je, že ich futbal baví
a pevne veríme, že to
tak bude aj naďalej.

Po sviatkoch
znovu do formy!

Čo sa týka športovej stránky, tak do sezóny sme vstúpili ráznym krokom. V súťaži sme hrali o najvyššie priečky a u súperov
sme si vybudovali rešpekt. Príjemným prekvapením bolo, že sme bodovali na prvom
mieste! Záver jesene nám poznačili choroby a zranenia, čo negatívne ovplyvnilo výkony v niektorých zápasoch. Zimujeme však
na príjemnom 5. mieste so stratou iba 4 body
na prvé miesto.

Oznamujem Vám, že po dlhšej prestávke sa opäť začne cvičiť; a to 9.1.2017
o 18:00 hod., v prístavbe telocvične základnej školy. Prineste si malý uterák,
čistú športovú obuv a niečo na pitie.
Všetci ste srdečne pozvaní!
Prajem krásne požehnané sviatky
a v novom roku všetko dobré!
Už teraz sa na Vás teší
Vaša cvičiteľka Zuzana Pospíšilová
Chlapci prezimujú na tretej priečke.
Dúfam, že v zimnej príprave budú tvrdo
pracovať, pretože v lete ich čaká presun do
vyššej vekovej kategórie.
Starí páni
Partia bývalých hráčov sa každý piatok stretáva na ihrisku, odbúrava nadbytočné kilogramy a potom utužuje kolektív na pivečku.
Vyvrcholením tejto „driny“ je každoročný
turnaj starých pánov, ktorý sa uskutočnil v
Pustých Úľanoch. Tento turnaj sme opäť vyhrali a obhájili minuloročné prvenstvo.

Na záver sa chcem poďakovať obci Voderady, všetkým sponzorom a ľuďom, čo pomohli pri fungovaní nášho klubu. No a v neposlednom rade veľké poďakovanie patrí
našim skvelým fanúšikom.
Radoslav Ivančík, TJ Družstevník Voderady
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Reprezentujeme WingTsun,
ktoré je aj vo Voderadoch

WingTsun, čínske bojové umenie, nás oslovilo, a preto sa mu venujeme. Niekto pre radosť z cvičenia, iný pre efektivitu a jednoduchosť, či pohybovú krásu techník. Pre niektorých, čo WT cvičia už
roky, je to aj o spoznávaní seba samého, svojich limitov a prekonávaní sa. O formovaní a sebazdokonaľovaní, zjednocovaní tela a mysle. Naučenie tohto očarujúceho bojového systému netrvá desaťročie,
ale jeho pochopenie je cesta na celý život. Ako pri všetkom, cvičenie

robí majstra. Ak chce človek prekonávať seba samého, musí sa vybaviť vytrvalosťou, odhodlaním a pravidelnosťou, ostatné príde časom. Ako tréner vo svojej škole vo Voderadoch a ako žiak v rámci
organizácie WT Slovensko tiež pracujem na svojom rozvoji. Myslím, že je nás viac takých, ktorých to posúvanie proste baví. Porozprávam Vám o našej aktivite v tomto roku mimo pravidelných tréningov v telocvični.
Často sa zúčastňujeme na rôznych športových, kultúrnych a spoločenských podujatiach. Spolupracujeme so školami, kde pracujeme so
žiakmi na rôzne témy ako napríklad: Prevencia násilia a šikany alebo Ochrana zdravia a života. Zúčastňujeme sa rôznych pohybových
a športových aktivít v rôzne pamätné dni v roku ako napr.: Deň detí,
branné cvičenia, Deň zdravia a pod. V polovici septembra sa v Trnave konal Športový deň talentov priamo v centre mesta, a to na Trojičnom námestí. Samozrejme sme tam nechýbali ani my a mali sme pripravený bohatý repertoár najzaujímavejších cvičení pre deti všetkých
škôl. Pripájali sa aj dospelí. Deti a mládež sme zapojili do aktívneho
precvičovania v rôznych oblastiach prevencie, osobných hraníc, komunikácie, sociálneho cítenia, taktiky a v prípade núdze sebaobrany.

V lete sme sa zapotili na 5-dňovom celoslovenskom letnom WT sústredení pri Banskej Bystrici, aby sme sa v januári budúceho roku
mohli schladiť vo Viedni na 5-dňovom intenzívnom seminári, ktorý budú viesť rakúski WingTsun majstri. Precvičíme nielen telo, ale
aj jazyk, keďže sa jedná o medzinárodný seminár (Slováci, Česi, Rakúšania, Nemci a iní).V novembri sme sa premiérovo zúčastnili na
pozvanie WingTsun bratov z Čiech na Medzinárodnom športovom
veľtrhu SportLife 2016 Brno. Bola to najvýznamnejšia športová akcia svojho druhu v strednej Európe. Dva proaktívne dni na nohách
plné ukážok a práce s ľuďmi. Unavení, ubolení, nevyspatí, no spokojní, vysmiati a šťastím naplnení sme sa vrátili z tohto nezabudnuteľného podujatia.
Taktiež sa v rámci cvičenia WingTsun štyrikrát do roka koná celoslovenský seminár EWTO v Bratislave pod vedením našich rakúskych
majstrov z Viedne, kde sa stretávajú učitelia aj žiaci z rôznych škôl
z celého západného Slovenska. Na týchto podujatiach sa precvičujú
rôzne aplikačné a situačné technické cvičenia podané profesionálmi.
Samozrejmosťou je precvičovanie a skladanie postupovej technickej skúšky, niečo ako v karate páskovanie. Vždy s napätím pozorujeme majstrov, ako nám predvedú dané techniky či hmaty. O funkčnosti niet pochýb, i keď sa vždy nájde neveriaci Tomáš. Začiatkom

decembra nás opäť čaká jeden z takýchto WingTsun seminárov, už
teraz sa naň veľmi tešíme. Mimo toho sa konajú aj iné pestré akcie,
ale nie na všetko vyjde čas. Myslím, že spolu tvoríme dobrý kolektív. Ďakujem Vám!
		
Váš Si-Hing Marek, PS: Uvidíme sa na tréningu!
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Poľovnícke združenie GIDRA
Poľovnícke združenie GIDRA Voderady sa
aj v roku 2016 uberá podľa plánu práce na
rok 2016, schváleného členskou základňou
na výročnej členskej schôdzi vo februári.
Svoju činnosť máme rozplánovanú na celý
rok.

Marec:
- jarné sčítavanie zveri - povinná akcia každého poľovníka nariadená štátnou správou.
- vysádzanie stromov. V spolupráci s obcou
a na pozemkoch vo vlastníctve obce Voderady sme v našom chotári vysadili asi 600

V roku 2016 prišlo k zmene vlastníka poľnohospodárskeho podniku AGRO Voderady, ktorý je najväčším prenajímateľom poľovných pozemkov v našom poľovnom revíri GIDRA Voderady. Táto zmena priniesla aj čiastočnú obmenu poľnohospodárskych plodín, čo tiež vplýva na pôvodnú
zver v našom chotári. Dúfame však, že tieto zmeny nepriaznivo nezasiahnu do genofondu a kmeňových stavov našej poľovnej
zveri. Preto teraz musíme intenzívnejšie komunikovať s poľnohospodármi, aby k týmto
negatívnym vplyvom nedošlo. Myslím, že
naša spolupráca je na dobrej úrovni, pretože
vedenie firmy nám vychádza v ústrety hlavne v zabezpečení krmiva pre zver na zimu,
ktoré nám sponzorsky dávajú.

stromov a obnovili tak už ďalšiu stromovú
alej a remízku.
Apríl: Deň Zeme. Celoobecná akcia organizovaná obcou Voderady. Vyčistili sme
3 poľné cesty v katastri obce a ich okolie od
povyhadzovaných odpadkov.
Jún: Cirkevný sviatok Najsvätejšie srdce Ježišovo. V spolupráci s farským úradom a Poľovníckymi združeniami Slovenská Nová Ves a Pavlice sme sa aktívne zúčastnili procesie nesením sochy Najsvätejšieho srdca Ježišovho a tiež navarením gulášu z diviny, ktorý sme sponzorsky poskytli ako občerstvenie pre účastníkov procesie.
Júl: Obecný deň. Kultúrna akcia organizovaná obcou Voderady. Spolu s ostatnými miestnymi organizáciami sme prispeli k zabezpečeniu občerstvenia kvalitným
gulášom a fašírkami
z diviny.
August:
Dožinky Agro Voderady. V rámci dobrých
vzťahov s firmou
Agro Voderady sme
na dožinkových slávnostiach opäť navarili a podávali guláš
z diviny.
September: Kondičné streľby. V rámci
poľovníckej činnosti sme zorganizovali
kondičné streľby v disciplíne americký trap
na strelnici vo Vištuku na Silárde. Zúčastnilo sa aj zopár našich priateľov poľovníkov
z iných poľovníckych združení a tiež zopárpriateľov - sympatizantov nášho PZ z nepo-

V priebehu roka sme sa zapojili do kultúrnych akcií organizovaných obcou, farským
úradom a firmou Agro. Tiež sme organizovali brigády na zveľaďovaní životného
prostredia a úživnosti poľovného revíru.

ľovníckej verejnosti.
Hlavnou náplňou členov PZ je ale poľovnícka činnosť. Počas celého roka sme organizovali brigády, aj jednotlivo, pri výstavbe a obnove poľovníckych zariadení (kŕmidlá, soľníky, napájačky, zásypce, posedy).
V rámci starostlivosti o zver je potrebné zabezpečiť a pripraviť na zimné obdobie jadrové, dužinaté, objemové krmivo, soľ a minerálne lizy pre zver, ktorými sa podľa potreby v zime zver prikrmuje. V tomto období sú už krmelce a krmoviská krmivom zabezpečené. V priebehu roka je ochrana zveri
pred nepriaznivými vplyvmi vykonávaná aj
individuálne - návštevami revíru členmi PZ
za účelom tlmenia škodnej zveri.
Lov úžitkovej zveri vykonávame v súlade
s platnou legislatívou na základe vypracovaných a schválených Plánov chovu a lovu
zveri. Mesiace november a december sú najväčšou poľovníckou sezónou. Vtedy máme
naplánované a organizované spoločné poľovačky na bažanta, kohúta a zajaca poľného.
V tomto roku máme naplánovaný aj odchyt
zajacov.

Ako vidieť, aktivita PZ Gidra Voderady je
rozmanitá a niekedy aj dosť časovo náročná,
pretože členovia PZ obetujú veľa zo svojho
voľného času pre potreby a funkčnosť združenia. Celý chod a fungovanie PZ Gidra je
zabezpečovaný z vlastných zdrojov.
V roku 2016 prišlo k zmene vo výbore PZ,
funkcie predsedu PZ sa po zvolení ujal p.
Karol Sedlák. V súčasnosti má PZ Gidra Voderady 20 členov, 1 kandidáta na člena a 1
čestného člena a obhospodaruje poľovný revír o výmere 1225 ha.
,,Poľovníctvu zdar!”
Ľuboš Zatko
Poľovnícky hospodár PZ Gidra Voderady
Na záver chcem požiadať a vyzvať
všetkých majiteľov psov, ktorí ich chodievajú venčiť do revíru, aby od tohto
upustili, týchto psov nepúšťali a držali na
vôdzkach, pretože je to zakázané a škodí
to voľne žijúcej zveri. Na venčenie psov je
vyhradená lokalita, ktorú za týmto účelom využívajte.
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Hovorme o jedle
Tretí októbrový týždeň sa v našej škole niesol v znamení zdravého jedla. V rámci týždňa zdravej výživy sme sa ako škola zapojili do celonárodného projektu „Hovorme
o jedle“, ktorý organizuje Centrum znalostí o potravinách, n.o. Je to nezisková organizácia, zameraná na zvyšovanie povedomia
o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu.
Počas týždňa triedni učitelia so žiakmi uskutočnili rôzne aktivity, zamerané na zdravý
životný štýl. Na vyhlásené denné témy žiaci kreslili obrázky či písali úvahy. Súčasťou jednej témy bola aj príprava pomazánok a iných zdravých jedál. Žiaci ich v škole
urobili a naservírovali pre ostatných. Potom
nastala na školskej chodbe tá pravá hostina.
Deti si navzájom ponúkali vyrobené „zdravé dobroty“.
Ďalšou krásnou akciou v tomto týždni

bolo „Štrúdľovanie“
s pani Čechovičovou.
Pani
Čechovičová
je veľmi milá pani
z Jarnej, ktorá bola
v roku 2014 vyhlásená za „Agropodnikateľku roka“. Pestuje mak a pečie úžasné štrúdle. Naši deviataci sa naučili robiť klasickú ťahanú
jablkovú štrúdľu, za
ktorú by sa nemusela hanbiť ani šikovná cukrárka.
Týždeň „Hovorme o jedle“ sme ukončili milou aktivitou – Behom zdravia. Žiaci prvého
stupňa behali na školskom dvore a tí starší si
išli behom utužovať svoje zdravie do miestneho parku. A veru – mnohí sa prekonávali a my sme zistili, aké máme šikovné deti.

Čo dobré si ukuchtíme?
Vianočné sviatky sú predo dvermi a určite k nim patria aj tradičné jedlá, na ktoré sa
všetci tešíme. Ak všetky pripravené dobroty zmiznú zo stola a máte chuť vyskúšať medzi sviatkami aj niečo iné, tu je recept na pomazánku.

Falošná kačacia pečienka

500 g kuracej (alebo bravčovej) pečienky
1 kávová lyžička soli
1 kávová lyžička vegety
3 kopcovité lyžice kačacej masti, alebo 1,5
dcl oleja
1 smotana na šľahanie
štipka mletého čierneho korenia
Očistenú a umytú pečienku najemno rozmixujeme, pridáme masť, koreniny a nakoniec smotanu na šľahanie. Zmes mixujeme asi 0,5 minúty (bude úplne riedka). Do
formy na srnčí chrbát dáme alobal, vylejeme zmes a pečieme asi 50 min. pri teplote
150°C. Necháme dobre vychladnúť. Natierame na chlieb alebo zemiakové lokše.
Miroslava Kramárová

A ešte niečo na zahryznutie k vianočným
rozprávkam. Mňam!

Rozprávkový koláč

potrebujeme 3 banány
cesto:
4 vajcia
4 lyžice kryštálového cukru
4 lyžice polohrubej múky
½ prášku do pečiva, 2 lyžice kakaa
1 dcl oleja
upečieme biskvit
Plnka: upražiť zápražku-4 dkg masla+4 dkg
hladkej múky, zaliať 3,5 dcl mlieka a uvariť
hustú kašu.
Vymiešať 13 dkg masla, 13 dkg práškového
cukru, 5 dkg kakaa, 1 vanilku. Do toho postupne pridáme vychladnutý krém. Upečené
cesto natrieme marhuľovým džemom, na to
nakrájame na kolieska banány, na ne natrieme plnku a polejeme čokoládovou polevou.
Dobrú chuť!
Miroslava Kramárová

Cieľom tohto týždňa bolo naučiť deti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, poznať regionálne potraviny, pripraviť niektoré zdravé a chutné jedlá a získať povedomie
o význame potravín. A my veríme, že sa nám
to podarilo.
Mgr. Gabriela Haršányová, ZŠ s MŠ

P.F. 2017
Nový rok 2017 spoločne
privítame ohňostrojom
v noci z 31.12.2016
na 1.1.2017, pred
Kultúrnym domom vo
Voderadoch.
Do nového roku Vám
prajeme veľa zdravia,
spokojnosti, osobných
úspechov
a radostných okamihov!
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