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Slovami starostu obce
Vážení a milí čitatelia Voderadčana,
čas veľmi rýchlo napreduje a nedá sa zastaviť. Len prednedávnom sme si vinšovali vianočné sviatky a už je tu prázdninové letné
obdobie roku 2016. Do tohto časového koloritu sa zapísalo viacero významných udalostí, ktoré si Vám dovolím pripomenúť.
Predovšetkým, celá obec žila a žije významným 150-ročným jubileom Dobrovoľného
hasičského zboru Voderady. Je unikátne, že
sa táto organizačná zložka po celé desaťročia dokázala uchovať a slúžiť obci v rôznych
situáciách, v ktorých ju potrebovali naši občania. Môžeme byť právom hrdí, že aj záujem mládeže o túto činnosť narastá, čo je
správny predpoklad pre budúcnosť. Ďalšie organizačné zložky pracovali podľa svojich vypracovaných plánov činnosti; pomáhali obci pri kultúrnych podujatiach, alebo
sa podieľali na zabezpečovaní skrášľovania
obce a pod.
Veľká prezentácia obce sa podarila našim
športovcom futbalistom, ktorí vyhrali VII.
ligu a postúpili do vyššej futbalovej súťaže
- VI. ligy. Samozrejme, k tomu úspechu im

blahoželám a prajem ďalšie športové úspechy.
Stáva sa už pomaly tradíciou, ktorú zaviedol
duchovný otec, Mons. Ján, že po oslave Božského srdca sa všetci účastníci procesie zúčastňujú na agapé v KD, kde poľovné združenia Voderád, Pavlíc a Slovenskej Novej
Vsi pripravili už tradičný guláš. Na pohostení sa podieľali aj naše ženy z farnosti, ktoré napiekli zákusky. Obohatením bola aj dychová hudba, ktorá dotvárala celkovú slávnostnú atmosféru.
Z pracovného pohľadu je potrebné spomenúť pracovné stretnutia poslancov OZ a následné uskutočnené zastupiteľstvá, kde sa
riešia akútne potreby obyvateľov obce Voderady, ako i perspektívne aktivity dlhodobého charakteru. Nebudem vymenovávať,
čo všetko sa urobilo, ale spomeniem, čo by
sme chceli v tomto kalendárnom roku urobiť či začať:
pripraviť projektové dokumentácie, zaoberať sa týmito projektmi: škôlka, oddychová
zóna, šatne pre futbalistov, stará škola, kanalizačné prípojky Cíferská a Trnavská, zateplenie a rekonštrukcia KD. Presné poradie sa

Realizácie projektov
Marec – apríl

Prestavba bývalého obecného bytu
na nové kancelárske priestory
V jarných mesiacoch sa zrealizovala plánovaná prestavba bývalého obecného bytu na
nové kancelárske priestory. Keď vstúpite do
priestorov vestibulu kultúrneho domu, na ľavej strane umiestnená informačná tabuľa
Vás naviguje k jednotlivým kanceláriám odborných útvarov obecného úradu.
Mária Šišková

Máj – jún

Zrealizovaná stavba:
Prístupová komunikácia, parkovisko
a dažďová kanalizácia pri KD Voderady

nedá určiť, pracujeme skôr s verziou, že riešime to, čo je najpotrebnejšie a na čo sme
pripravení.
Festival „RUKAMI A SRDCOM“ sa na
podnet starostov mikroregionálneho združenia presúva v tomto roku do obce Cífer, areálu kúpaliska Pác, a postupne, štafetovým
spôsobom, bude putovať po regióne, každý
rok v inej obci. Na podnet kultúrnej komisie
našej obce sa pripravuje „Deň obce“, o ktorom budete včas informovaní.
Vážení občania, dovoľte mi aj touto cestou
poďakovať Vám za pomoc, ktorú ste akýmkoľvek spôsobom vykonali pre našu krásnu
obec Voderady.
Starosta obce

www.voderady.sk
Obec Voderady v rámci modernizácie a skvalitňovania služieb pre občanov spustila novú verziu svojej webovej stránky. Dúfame, že sa Vám obecná stránka v novej podobe bude páčiť,
a že sa dostanete ku všetkým informáciám, ktoré budete potrebovať. V prípade, ak nenájdete čo hľadáte, kontaktujte
prosím obecný úrad. Vaše pripomienky
a námety radi privítame.

VZN č. 3/2016

Info servis
Zberný dvor vo Voderadoch
Otváracia doba:
Letný čas: od 1.3. do 30.11.
Sobota: 8,00 - 12,00
Do pozornosti
Občania môžu počas celého roku
nahlasovať zber elektroodpadu
www.nahlasodpad.sk
0918 848 888

Dňa 1.7.2016 vstúpilo do platnosti Všeobecne záväzné nariadenie obce Voderady č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Voderady. Všeobecne záväzné nariadenie je k dispozícii k nahliadnutiu na sekretariáte obecného úradu v čase úradných hodín alebo na www.voderady.sk v kapitole Dokumenty.

Úradné hodiny
na Obecnom úrade vo Voderadoch
Pondelok
9,00 – 15,30
Utorok
nestránkový deň
Streda
7,30 – 17,00
Štvrtok
7,30 - 14,00
Piatok
7,30 - 14,00
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Som

Voderadčan

Krátka veta s hlbokým obsahom. Prišla nám
na um jednoducho v procese hľadania symbolu pre nové obecné podujatie.
Radi by sme cez kultúrne akcie aspoň symbolicky nadviazali aj na folklórne tradície
obce. Hľadali sme výšivky, typické voderadské, ktoré by sme preniesli ako motív do plagátov, na pozvánky, na tričká a ktoré by boli
viac ako len obrázkom spájajúcim sa s ak-

ciou. Chceli sme nájsť hlbší súvis, aby sa kus
histórie znovu oživil, aby si ľudia spomenuli, že Voderady mali a stále majú bohatstvo aj
vo forme ľudovej výšivky.
Z rozprávania a zo starých fotografií vieme,
že medzi tú najkrajšiu regionálnu výšivku
patrila tzv. rezancová, dierkovaná, ľudovo
nazývaná aj „gatrová“ technika. Sú to obrusy s vyrezávanými vzormi, ktoré lemujú najmä biele alebo žlté okraje.
Hoci dnes už by sme dlho hľadali trpezlivé,
šikovné ženy nad vyšívacím rámom, ich odkaz má v rodinnej zbierke zrejme každá domácnosť a nájdeme ich aj v miestnom kostole. Medzi najznámejšie a najšikovnejšie v
obci patrili Anna Rovenská, Anna Mrvová,
Jozefína Buchlíková, Magdaléna Krivosudská, Magdaléna Mrvová, Anna Halešová.
Za ich tvorbu a odkaz im stále skladáme
úctu.
Krásu tohto druhu sa však na plagát nepodarilo preniesť ani vďaka modernej grafickej
technike. Preto sme si pre obecný deň vybrali výšivku, hoci nie typicky voderadskú, ale

ľudovú a srdcu blízku. A to doslova. Koniec
koncov motív srdca bol aj v názve festivalu konaného v obci v minulosti a veríme, že
srdce a Voderadčania si k sebe cestu nájdu.
„Som srdcom Voderadčan“ by malo byť niečo vrastené v nás, aby nám to dalo silu nebyť
len sám pre seba, ale v rámci osobných možností zapájať sa do vecí „voderadských“.
Najmä v dobe, ktorú žijeme plnej egoizmu
a nezáujmu voči veciam verejným a spoločným. Niektorí alebo možno každý z nás si
raz v živote povedal, že by radšej žil niekde
inde, v zahraničí alebo s inými ľuďmi okolo. Nie vždy je život v obci len príjemný a
pokojný. Ale predsa sme tu aj dnes. Možno
preto, lebo v nás to voderadské srdce bije.
„Som srdcom Voderadčan“ je len námet, ako
pomenovať vzťah k miestu, kde žijeme. Aby
tento vzťah občanov k Voderadom bol kladný, potrebujeme pomoc vás všetkých. Váš
nápad, inšpirácia, aktivita, pomoc alebo aj
konštruktívna kritika nám určite pomôžu robiť veci lepšie.
Za kultúrnu komisiu obce
Mgr. Veronika Živická

Príďme sa stretnúť a zabaviť
na Obecný deň Voderady 2016
Milí Voderadčania,
starosta obce Voderady, obecné zastupiteľstvo v spolupráci s kultúrnou a športovou komisiou pre vás pripravili športovo – kultúrne
popoludnie, na ktoré všetkých srdečne pozývame.

Podujatie, ktorého nosnou myšlienkou je spolupatričnosť a vzťah k našej rodnej obci – vyjadrené jednoduchou vetou – Som Voderadčan, je pre tento prvý ročník tematicky zamerané na športové aktivity a úspechy Voderadčanov.
Obecný deň Voderady 2016, sa uskutoční dňa
23. júla 2016 v areáli vedľa Kultúrneho domu
vo Voderadoch s nasledovným programom:
13,30 – 14,30 prezentácia účastníkov športového cyklistického podujatia pre deti aj dospelých „Voderadský cajgel“. Cyklisti budú
rozdelení do skupín podľa náročnosti vybranej trasy.
Každý aktívny cyklista, účastník „Cajgla“,
dostane občerstvenie zdarma.
14,30 Štart cyklistov – prosím, dbajte o svoju bezpečnosť aj bezpečnosť ostatných, nikto
nebude víťaz, ani porazený, chceme sa hlavne
zabaviť a urobiť niečo pre svoje zdravie
16,30 Predpokladaný dojazd cyklistov z jednotlivých trás, podávanie občerstvenia

Program na hlavnom pódiu:
17,00 Vyhodnotenie „Voderadského cajgla“
predsedom športovej komisie
Ocenenie úspešných športovcov z obce Voderady
17,30 Oficiálne otvorenie Obecného dňa Voderady 2016 starostom obce

Vystúpenie speváckeho zboru Prameň z Voderád
18,00 Koncert dychovej hudby Záhorienka
19,30 Veselé krpce z kazeťáku – spoločný
projekt hudobnej skupiny Kochanski a detského
folklórneho súboru Klnka
21,00 Hudba z Marsu
22,00 Acoustic Boom
O 16,00 hod. pozývame našich najmenších do sály kultúrneho domu, kde si budú
môcť pozrieť divadelné predstavenie Divadielka Happy.
Taktiež je pripravený sprievodný program
- ukážky ľudových remesiel, tvorivé dielne
a maľovanie na tvár.
O ponuku bohatého občerstvenia bude postarané. Tešíme sa na spoločne strávené chvíle.
Mária Šišková, kultúrna komisia
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Naučme sa umeniu oddychovať!
Milí priatelia, máme za sebou mesiace jednotvárnej práce, zodpovednosti, mnohých
starostí... Konečne je tu leto a s ním vytúžený dovolenkový a prázdninový čas! V ňom
pociťujeme všetci veľkú potrebu pokoja a
oddychu, ktorá spočíva v zmene prostredia,
v možnosti myslieť na iné veci, vidieť diaľavy zelených lúk, modrého neba a štíty vr-

„vypnúť“. Kto neoddychuje, nenazdávajme
sa, že ho treba za jeho pracovnú zaťaženosť
azda chváliť. Luk, ktorý je stále príliš napnutý, sa čoskoro zlomí. Keď dovolenkujeme, iste sa mnoho v našom programe zmení.
Ale aj cez dovolenku musíme dýchať, prijímať potravu, čistiť si zuby, atď. Ani v duchovnej oblasti nemôžeme vynechať hodno-

chov, ležať bezstarostne na slnku, ale aj spoznávať nové krajiny... Sám Ježiš cítil chvíľami potrebu uvoľnenia a odviedol svojich
učeníkov občas bokom od namáhavej činnosti, aby si užili trochu pokoja. Aj v tomto je nám vzorom, že je dôležité jednoducho

ty, ktoré sú dôležité pre náš duchovný rast:
spomeniem aspoň minimum, ako je predovšetkým denná modlitba a účasť na nedeľnej bohoslužbe. Boh určite nemá prázdniny! Chce, aby sme aj vo chvíľach oddychu
boli blízko neho. Ako si teda na horách ale-

bo pri mori skutočne, a môžeme povedať po
kresťansky, oddýchnuť? Albino Luciani, neskorší pápež Ján Pavol I., nás chce vyvarovať chýb, ktoré sa v prežívaní voľného času
v našom živote tak často opakujú. Hovorí:
„Keď z mesta utekám do moderného turistického centra, kde vládne hluk, hurhaj, náhlivosť, znečistenie vzduchu a vody, potom
to robím ako tá žena, ktorá si myslí, že zotiera prach, ale v skutočnosti ho handrou len
lepšie rozmiestňuje. Som v nebezpečí vrátiť
sa ustatý, ochabnutý a nervózny, presne tak,
ako som odišiel. Vedieť si oddýchnuť znamená, myslím si, znovu objaviť zdravý spánok, pokoj, prírodu.“ A na inom mieste o oddychu hovorí: „Je to ako so soľou v polievke:
chutí len vtedy, keď je v primeranom množstve. Keby chcel človek jesť výlučne len soľ,
bol by blázon. Práve tak by bol hlúpy človek, ktorý by trávil svoje roky iba zábavami,
ktorý by sa ponáhľal z podujatia na podujatie, z oslavy na oslavu, z výletu na výlet
a od náboženstva by žiadal len príjemnosť
a povzbudenie. Takému životu chýba veľkosť a spoločenská prospešnosť.“ V tomto duchu vám, milí priatelia, želám pekné
dovolenkové a prázdninové dni prežiarené
slnkom, a predovšetkým Božou milosťou.
K tomu vám udeľujem svoje kňazské požehnanie.
Mons. Ján Bučík, farár

Pokojáci v ZpS Pokoj
Zo štatistík vyplýva, že na Slovensku je
takmer milión ľudí v dôchodkovom veku.
Ja si dnes dovoľujem prihovoriť sa Vám v
mene seniorov zo Zariadenia pre seniorov
Pokoj vo Voderadoch. Sme komunita, ktorú
tvorí 20 babičiek a jedenásťčlenný personál.
Našimi vernými spoločníkmi sú pes Barny a
westíčka Nena. Naši verní štvornohí priatelia majú na našich klientov liečivý účinok.
Našou prioritou je vytvoriť prostredie, v ktorom sa naši klienti budú cítiť ako doma. Pani
Hájková, ktorá má už 92 rokov, často hovorieva: „Ťažko sa mi zatvárali dvere, keď som
sem išla. Teraz je to naopak, keď idem z návštevy od detí, teším sa domov, domov sem
do Voderád. Ja mám prekrásnu jeseň života,
nikdy mi ani vo sne nenapadlo, že sa budem
mať v starobe tak dobre. Ja som tu šťastná a
spokojná.“ Je to pre nás to najväčšie poďakovanie za našu prácu. Motto našej 96 ročnej pani Potockej je: pohyb je život, a práve
preto je rozcvička neodmysliteľnou súčasťou nášho denného rozvrhu. I keď je priemerný vek v našom zariadení 82 rokov, dokážeme sa podeliť so životnými skúsenosťami, radi sa porozprávame a zaspievame si.

Sme presvedčení, že
v starobe nemusí mať
hlavné miesto spomínanie a smútok, preto
sa liečime smiechom,
dobrou náladou a posedením s každým, kto
si v tejto uponáhľanej
dobe nájde na nás čas.
Radi by sme sa poďakovali ZŠ s MŠ Voderady, že na nás nezabúdajú a správajú sa
k nám milo a s úctou.
Dokážu spríjemňovať
čas, ktorý nám ešte ostáva. Často si čítame
naše motto a pani Pavlíková prikývne a povie:„Pravda, veľká pravda!“
„Blahoslavení, čo chápu môj pomalý krok
a chvejúcu sa ruku. Blahoslavení, čo už vedia, že moje uši s námahou rozoznávajú slová. Blahoslavení, ktorí akoby prijímali môj
zoslabnutý zrak a ťažkopádneho ducha. Blahoslavení, ktorí vidia vo mne bytosť hodnú
lásky a úcty, a nie opusteného starca. Blahoslavení, ktorí mi svojou láskou uľahčujú dni,

čo mi ešte ostávajú na mojej ceste do Otcovho domu.“
Ester Mary Walker
Preto by sme Vás radi poprosili, aby ste nezabúdali na svojich blízkych a známych, ktorí sú ozdobení vráskami a šedinami, a boli
ste súčasťou ich života, pomáhali im prežiť
slušne a dôstojne posledné obdobie ich života. Všetci sú to naši rodičia, prarodičia a jedného dňa budeme medzi nimi aj my.
Zuzana Morvayová, ZpS Pokoj
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Z činnosti seniorskej organizácie
Len aktívny život v kruhu spoločnosti, kultúry a športu vnáša do života nám dôchodcom pocit pohody, kvality života a radosť zo
spoločne strávených chvíľ. Táto myšlienka
bola mementom pri plánovaní rôznych akcií a podujatí výboru, na čele s predsedníčkou, p. Máriou Psotovou, a všetkými členmi
ZO JDS.
Už začiatkom roka sme plánovali hodnotiacu členskú schôdzu za minulý rok 2015. Za
podstatnej účasti členov základnej organizácie bol na členskej schôdzi zvolený a doplnený výbor ZO JDS v zložení:
Mária Psotová (predsedníčka), Mária Šturdíková (podpredsedníčka), Valéria Orlická
(hospodárka), Darina Roščáková (kronikárka), Silvia Ožvaldová (tajomníčka).
Za ďalšie členky výboru boli zvolené:
Eva Konyariková, Mária Janíčková, Mária
Minarovičová, Oľga Turanská, Lýdia Fatranská.
Do revíznej komisie boli zvolení:
Alfréd Kolenič (predseda), Lýdia Fatranská,
Rozália Cedulová
Plán činností a podujatí na rok 2016 sa týka
predovšetkým aktivít vlastných, ako aj podujatí organizovaných OkrO JDS Trnava. Sú to
akcie opakujúce sa, ale medzi seniormi obľúbené kultúrne, turistické, spoznávacie aktivity, ktoré nám seniorom prinášajú pohodu,
úžitok, ale aj rozptýlenie, čo je cieľom našej
seniorskej organizácie.
Medzi prvými aktivitami v roku 2016 treba
spomenúť každoročné divadelné predstavenie s vnúčatami Mlynárkin pytač v Trnavskom divadle v mesiaci február. Ďalšie hodnotné divadelné predstavenie Mandragora
sme si pozreli v Trnavskom divadle v mesiaci marec.
Takisto v marci, v predveľkonočnom období, sme podnikli nákupný výlet do mestečka
Kittsee za čokoládovými výrobkami pre naše

vnúčatká.
Obľúbeným podujatím našich seniorov je
návšteva kúpeľno-relaxačného zariadenia s
termálnou liečivou vodou v Horných Salibách s možnosťou masáží a perličkových bazénov.
V mesiaci apríl sa konala už šiestykrát kulinárska akcia Babičkine dobroty. Hostiteľom bola naša obec a zúčastnili sa jej výborné kuchárky z ďalších obcí: Cífer, Križovany, Dolné Orešany a Hrnčiarovce. Tohto podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia OkrO JDS
Trnava, aj známa populárna herečka, p. Kamila Magálová, moderátorka televíznej ku-

chárskej súťaže Tajomstvo mojej kuchyne, ktorá sa veľmi pochvalne sa vyjadrila o
úrovni tejto akcie. Naše šikovné členky napiekli, pripravili a priniesli obrovské množstvo chutných, tradičných, ale aj unikátnych
pochúťok, a tak pri pohľade na tie maškrty
bolo možné povedať, že sa pod nimi prehýbali stoly. Okrem príležitosti počas posedenia v Klube dôchodcov vo Voderadoch chceme aj touto cestou poďakovať našim seniorkám aj všetkým, ktorí pomáhali, za to, že reprezentovali našu obec a vysoko zdvihli latku na tomto podujatí.
Ako každý rok, aj teraz sme sa zúčastnili obľúbenej akcie Flora Bratislava, kde sme mali
čo obdivovať, ale aj možnosť nakúpiť si po-

trebné záhradkárske náradie.
Každý rok v jarnom období je zvykom, že seniori pomáhajú pri dobrovoľných brigádach
na úprave a skrášľovaní životného prostredia v centrálnej zóne našej obce. Naši členovia Jednoty dôchodcov si zvykli využívať priestory Klubu dôchodcov vo Voderadoch na rôzne akcie ako kondičné cvičenia pod vedením p. Silvie Šimák Koštrnovej,
rôzne posedenia, ako stredajšie pečenie rôznych dobrôt a výmena receptov. Tiež masážne kúry, ktoré pomáhajú seniorom nielen pri
fyzickom, ale aj pri psychickom zdraví. Tieto
ozdravovacie masáže prebiehajú od jarných
mesiacov až doteraz, podľa záujmu našich
členov. Pestrá a bohatá činnosť ZO sa odzrkadľuje aj v početnej účasti členov na cirkevných púťach. V tomto roku v máji, na Svätodušný pondelok, sa seniori našej ZO zúčastnili obľúbenej každoročnej púte do Šaštína.
Medzi populárne jarné aktivity našich seniorov patrí aj početná účasť členov ZO na
okresnom turistickom zraze, ktorý každý rok
organizuje predsedníctvo OkrO JDS. V júni
sme sa zúčastnili na tomto turistickom zraze
v lokalite Považský Inovec v obci Banka, v
blízkosti Piešťan.
Veľmi obľúbenou aktivitou našich seniorov
býva každoročná účasť našich členov – športovcov na okresnom športovom dni. V tomto roku si svoju športovú zdatnosť preveríme
v júli na športovom dni v areáli obce Bučany.
Činnosť ZO JDS je podmienená financiami, získanými z členských príspevkov, zo
sponzorských darov členov aj podnikateľov
v obci, ale hlavne z dotácie obecného úradu.
Za uvedenú pomoc ďakujeme všetkým, ktorí nám, seniorom, pomáhajú stretávať sa na
rôznych podujatiach, a tak zmysluplne tráviť svoj čas na zaslúženom dôchodku v jeseni svojho života.
Silvia Ožvaldová

O Prameni trochu inak
Som pravidelným čitateľom a prispievateľom obecného občasníka Voderadčan. Táto
forma informovania občanov o dianí v obci
sa mi veľmi páči a považujem ju za veľmi
osožnú. No chvíľami pri listovaní starších
čísel nadobúdam pocit, že sa témy a udalosti, o ktorých som už písal, opakujú. Aj preto
som sa rozhodol, že svoj dnešný článok, venovaný speváckemu zboru Prameň, napíšem
trochu inak.
Zoskupenie skôr narodených aktívnych ľudí
v našej obci pod názvom spevácky zbor Prameň je ukážkou toho, že ani v staršom veku
nemusí človek zostať neaktívny. Vnímam
členov zboru ako vzorku seniorov, ktorí by

mali byť príkladom aj
pre moju generáciu. Po
roku a pol práce so zborom som si uvedomil, že
„prameňáci“ fungujú ako
jedna dobrá partia ľudí,
ktorí sa vždy radi stretnú, podebatujú, a popri
tom sa svojím spevom kultúrne vyžijú. Nadstavbou celej tejto družnosti sú naše verejné výstupy. No a ako sa hovorí: doma nik
nie je prorokom, tak je to aj s našimi zboristami. Po uznanie a chvíľku slávy musia ísť
inam. V poslednom období do Paty, kde sme
kvalitou prevalcovali zbory z okresu Galan-

ta a prednedávnom v „Kamenáči“, kde sme
zažiarili s najlepším výkonom v konkurencii
Trnavského okresu.
No a doma vo Voderadoch? Zase Prameň...,
na ktorý som stále viac hrdý, lebo doma nie
sme prorokmi...
Mgr.art.Michal Matejčík, dirigent
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Zámer - Centrálna zóna Voderady
Pre letné číslo Voderadčana prinášame verejnosti potešujúcu správu. Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo štúdiu
a spracovanie projektovej dokumentácie pre
novú kultúrnu zónu obce. Na štúdii sa dlho
pracovalo, aby bola estetickým pokračovaním už začatej relaxačnej časti s jazierkom
a oddychovou zónou.

Jej vonkajšia forma pódia a hľadiskovej časti rozmermi zaručuje vystúpenie umelcov na
dôstojnom mieste a pre návštevníkov komfort na primeranej úrovni. Zároveň objekt
zadnou stenou a zastrešením smeruje zvukovú produkciu do časti obce, kde nie sú
obytné domy (k ceste). Výsadba okolo zóny
má byť estetickým dotvorením prírodného
prostredia a doplnkovou zvukovou bariérou
od susedných parciel.
Voderady sú obec s dlhou históriou. Počet obyvateľov postupne narastá a pribúdajú nám najmä mladé rodiny a deti. Zároveň máme početnú skupinu aktívnych dôchodcov, ktorí svojimi aktivitami prispievajú aj ku kultúre a jej rozvoju v obci, a ktorých potenciál a skúsenosti treba odovzdať
ďalej. Občania takej krásnej obce si zaslúžia,
aby pre nich obec vytvorila miesto na relax,
priestor, kde by mohli v peknom prostredí
stráviť nedeľné popoludnie, vypočuť si hudbu, alebo sa stretnúť pri remeselníckych trhoch a iných aktivitách.
Aktuálne sa ale boríme s problémom absencie priestoru pre letnú kultúru. Samozrejme máme budovu kultúrneho domu, ale letné aktivity si žiadajú byť na vzduchu. V minulosti sa na príjemné posedenie a stretnutie
viacerých generácií využívali priestory ako
„tanečné kolo“ v parku, nádvorie alebo sály
kaštieľa. Boli to krásne časy, keď sa tam konali letné zábavy, poľovnícke a iné výstavy,
na ktoré mnohí s úsmevom spomínajú. Ľudia sa tešili na uvoľnenie a vzájomné stretnutia. V posledných rokoch už ale obec tieto priestory využívať nemôže a ich aktuálny
stav to ani nedovoľuje.
Východisko z tejto situácie ponúkol práve
novovzniknutý priestor v okolí majestátneho
gaštana. Myslíme si, že je tým najpríznačnejším miestom pre aktivity obce a jej orga-

nizácií. Teší sa obľúbenosti všetkých generácií, lebo v dnešnej dobe, viac ako inokedy, je možností stretnúť sa a porozprávať naozaj málo.
Vývoj a populačná krivka navyše vzniesli
požiadavku do budúcna počítať s presťahovaním ZUŠ z budovy ZŠ do starej školy, ktorá by sa aj mala v tomto duchu v budúcnosti
rekonštruovať. Tento priestor by zastrešoval aj sociálne zázemie pre kultúrnu
zónu obce, prípadne šatne pre umelcov. Pre absolventov ZUŠ by kultúrna
zóna obce mala byť
exteriérovým ateliérom a miestom pre
ich koncerty. Prečo
by sa prácou na hrnčiarskom kruhu alebo maľbou nemohli deti
či dospelí zaoberať v exteriéri? Ateliér v prírode je predsa snom mnohých a iných môže
cestou okolo zaujať. Aj to je dôvod prepojenia ZUŠ a kultúrnej zóny.
Perspektívne sa ponúka aj priestor pre jednoduchú exteriérovú telocvičňu, nový trend
v relaxačných zónach.
Prioritne je ale zmyslom kultúrnej centrálnej
zóny organizácia malých a stredných kultúrnych podujatí (predpokladáme 50-200 ľudí),
s periodicitou cca 1 až 2-krát mesačne, najmä v letných mesiacoch tak, aby sme pre občanov priniesli možnosť kultúrneho vyžitia.
Malo by ísť o víkendové aktivity typu:
• Malé promenádne koncerty – dychovka, klasická hudba, country, (cca hodinové predstavenia v popoludňajších/ podvečerných hodinách)
• Divadelné predstavenia pre deti a mládež
(v popoludňajších hodinách)
• Obecné akcie - stavanie mája s posedením občanov, súťaž vo varení guláša / halušiek a iných zameraní
• Malé vianočné trhy – ZUŠ + pozvaní predajcovia
• Burzu „občan – občanovi“ – predaj / darovanie vecí, ktoré už doma nepotrebujeme a inému poslúžia
• Duchovné stretnutia – ak by k nim nepostačoval areál nádvoria kostola
• Slávnosti obce - výročia, aktivity ako
„cajgel“, miesto na stretnutie a vyhodnotenie
• Vystúpenia detí ZŠ, MŠ, ZUŠ – pri rôznych príležitostiach
• Výstavy – krátkodobé inštalácie v exteriéri – pre ZUŠ, umelci v obci, obecné organizácie
• Športové aktivity – spoločné cvičenia,

napr. zumba maratón a iné
Stále využitie priestoru / celoročne:
• Spevnená plocha a trávnaté plochy
môžu byť celoročne oddychovou zónou
pre každého občana
• Priestor pre deti na kolobežkách, matky
s kočíkmi atď.
• V budúcnosti zakomponovanie prvkov
exteriérovej telocvične pre mládež
• Na dláždenej ploche maxi šachovnica pre
hru a výuku šachu
• A veľa iných možností...
Neznamená to, že všetky vymenované akcie sa tam každoročne budú konať. Výber
podujatí a ich schválenie podlieha plánu akcií a musí byť schválené obecným zastupiteľstvom, resp. povolené obcou. Uvádzame
ich ako inšpiráciu pre tých, ktorí by sa obávali, že priestor bude nevyužitý a nenaplní
očakávania.
Áno, boli vznesené aj námietky, prečo práve v centre obce a či to nie je miesto pre tichú zónu. Po zvážení všetkých pripomienok
sa návrh kultúrnej zóny upravil tak, aby bol
čo najpriateľskejší k prírode a okoliu. Počíta sa s výsadbou stromov na odhlučnenie a
vytvorenie príjemného prostredia. Taktiež sa
eliminovali dláždené plochy na minimum,
aby zeleň mala prím a zóna bola príjemným
prostredím pre relax a oddych mamičiek na
materskej dovolenke, detí i ostatných.
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Ďalším dôvodom, prečo sme sa rozhodli pre
takéto využitie priestoru, je, že obec žiaľ nedisponuje iným pozemkom, ktorý by bol na
daný účel lepší, resp. v centre obce nie je
žiadna voľná parcela.
Zóna svojím usporiadaním nadväzuje na
jestvujúcu relaxačnú časť a prevažnú časť
roka by tak aj mala byť využívaná.
Od vybudovania centrálnej kultúrnej zóny
očakávame, že nám pomôže vytvoriť prostredie, v ktorom by našli priestor na relaxáciu
občania podľa možností počasia celoročne.
A príležitostne by sme tu vedeli ponúknuť
kultúru, ktorá by obohatila každodenný život nás všetkých. Našou snahou je vytvoriť
priestor pre realizáciu nápadov a podnetov
Vás všetkých. V obci žije veľa šikovných
ľudí, existuje dosť organizácií s tvorivým
potenciálom a my veríme, že tento priestor
ocenia a využijú v prospech všetkých.
Do budúcna sa budeme tešiť každej aktivite
občanov, ktorá bude prínosom v oblasti kultúry a spoločenského života obce.
Mgr.Veronika Živická, poslankyňa OZ
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Z kalendária obecných podujatí...
30.1.2016 Reprezentačný obecný ples
27.2.2016 Mariášový turnaj
15.3.2016 Literárne pásmo „Rodina - chlieb
náš každodenný“

30.3.2016 Posedenie ku Dňu učiteľov
30.4.2016 Stavanie mája
1.5.2016 Prvomájový koncert
DH Boršičanka

15.5.2016 Deň matiek
19.6.2016 Uvítanie detí do života
Fotografie z podujatí si môžete pozrieť
vo FOTOGALÉRII na www.voderady.sk

Pripravujeme
Bečkovi chlapci
Hudobná skupina Bečkovi chlapci vznikla na jeseň roku 2014. Funguje ako 4-členné zoskupenie. Kapelníkom a umeleckým vedúcim je František Bečka - trúbkar - Vojenskej hudby OSSR,
ktorý v súčasnej dobe patrí medzi najlepších sólistov v hre na trúbku na Slovensku. Skupina hrá
prevažne ľudovú hudbu z moravského a záhoráckeho regiónu, no má aj vlastnú tvorbu z dielne Maroša Fronca. Hrajú však aj inštrumentálnu
hudbu, či už filmovú alebo evergreeny a podľa
potreby aj hudbu 70-80 tych rokov až po súčasné hity. Momentálne obsadzuje popredné miesta v hitparádach TV ŠLÁGER a úspešne zvlád-

li Krst prvého CD.
Vo Voderadoch sa hudobná skupina predstaví v rámci kultúrneho programu na podujatí „Úcta k starším“, 23.10.2016 o 16,00 hod.
v kultúrnom dome.

Floppers ovládli druhú ligu!
Áno, toto sú Floppers, „skrachovanci“, ktorí
sa rozhodli vzoprieť bohom! Po minuloročnom neférovom preradení do druhej okresnej
ligy v sálovom futbale dokázali voderadskí
Flopperi všetkým, že sem nepatria. Súťaž vyhrali s fantastickým 20-bodovým náskokom,

čím potešili všetkých svojich fanúšikov (piatich), ale aj zavreli ústa neprajníkom a hejterom. Tento výsledok neostal bez povšimnutia a pre Štefana Sekeru a Petra Šurinu prišli ponuky z iných klubov na prestup. Obaja chalani samozrejme tieto lukratívne ponu-

ky odmietli a naďalej budú pôsobiť vo voderadskom klube, za čo im patrí uznanie a rešpekt. Najlepším strelcom voderadského mužstva sa stal Peter Brestovanský s 29 strelenými gólmi. Pri konci sezóny potvrdil svoju famóznu formu Dávid Čarnogurský a ako prvý
hráč v histórii Floppers strelil hetrik v troch
zápasoch po sebe. Samozrejme, aj ostatní hráči podali nadpriemerné výkony; Boris Živický či Lukáš Marcaník niekedy na palubovke
doslova akoby lietali. Svoju premiérovú sezónu si odchytal Samuel Hornáček, ktorý inkasoval najmenej gólov z celej ligy, čím len potvrdil svoje kvality. Na posezónnej schôdzi
a oslave bol zvolený nový tréner, pán Milan
Dubovský. Chlapci veria, že s jeho skúsenosťami a novými hernými myšlienkami bude
prínosom a možno sa im podarí získať titul aj
v prvej lige, kam postúpili. Nový ročník začína v polovici septembra. Držte našim Flopperom palce a príďte ich povzbudiť do športovej haly v Hrnčiarovciach nad Parnou! Hrá sa
každú sobotu.
Štefan Sekera
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Deň Zeme v obci
Deň Zeme pripadá každoročne na 22. apríl.
V tento deň si na celom svete pripomíname,
aké dôležité je venovať pozornosť ochrane
a tvorbe životného prostredia. Prostredníctvom rôznych podujatí sa v tento deň upozorňuje na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho dopady. Tento významný deň oslavujeme už od roku 1970.
Jeho cieľom je uvedomenie si našej absolútnej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Ak chceme zachovať kvalitu životných podmienok aj pre nasledujúce
generácie, musíme všetci dennodenne aspoň
„svojou troškou“ prispievať k ochrane našej
„modrej planéty“.

Deň Zeme sme si aj tento rok pripomenuli
v našej obci. Formou brigádnických prác sa
uskutočnil zber odpadu vo vybraných lokalitách v obci (objavili sa žiaľ aj čierne skládky), vykonala sa údržba verejnej zelene, ako
aj čistenie námestia a ulíc či periférnych zón
v obci. Aj keď táto aktivita nezaznamenala z
pohľadu verejnosti veľký záujem, urobilo sa
kus práce. Toto podujatie prebiehalo v dvoch
fázach. Už v piatok 21.4.2016 priložili ruku
k dielu žiaci ZŠ s MŠ Voderady, ktorí po celý
deň v obci vykonávali aktivity zamerané na
ochranu životného prostredia. Pod záštitou
starostu obce, pána Doc. Ing. Pavla Augustína, CSc., a s podporou obecného úradu a

komisie pre školstvo, vzdelávanie a životné prostredie podujatie pokračovalo v sobotu, t.j. 22.4.2016, zapojením sa obecných
organizácií. Týmto by som chcela vysloviť
poďakovanie všetkým zúčastneným organizáciám, konkrétne PZ Gidra Voderady, TJ
Družstevník Voderady, DHZ Voderady, SZZ
Voderady a JDS Voderady a všetkým, ktorí
podporili toto podujatie, a vyjadriť prianie,
aby sme sa o rok opäť stretli v početnejšom
zastúpení a prejavili tak ochotu a záujem podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia našej obce.
Ing. Anita Gajarská, komisia pre školstvo,
vzdelávania a životné prostredie

Zväz záhradkárov Voderady
Tak ako aj po minulé roky, aj tento rok sme
začali výročnou schôdzou, na ktorej sme
zhodnotili plnenie stanovených úloh za rok
2015.
Úlohy za rok 2015 sme v prevažnej miere
splnili. Na rok 2016 sme si stanovili nové
úlohy. Jarné práce sme začali pri Hoferskom
kríži, kde sme kosili trávu a upravovali okolie. Ďalej sme brigádovali vo farskej záhrade, kde sme strihali stromy a vinič. Zúčast-

nili sme sa na obecnom dni upratovania a
skrášľovania obce.
Medzi úlohy na rok 2016, ktoré sme si stanovili, patrí Výstava ovocia, zeleniny a kvetov, ktorú by sme chceli zorganizovať v mesiaci september.
V mesiaci august organizujeme zájazd na
poľnohospodársku výstavu Agrokomplex
Nitra. V jesenných mesiacoch, ako každoročne, zorganizujeme tematický zájazd, spo-

Čo nové v odpadoch?
Dňom 1.1.2016 vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch, ktorý mení zásadným spôsobom doterajší pohľad na nakladanie s odpadmi, a ktorý stanovuje jasnú hierarchiu, čo
sa týka zberu, spracovania a zneškodňovania
odpadov. Tento zákon vymedzuje celý rad
povinností pre obce. Jednou z dôležitých požiadaviek bolo prijatie Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Tento dokument bol obcou pripravený v zmysle požiadaviek zákona a bol schválený obecným zastupiteľstvom
dňa 9.6.2016 ako VZN č. 3/16 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov
obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti
nakladania s komunálnym odpadom, vrátane
jeho zberu a prepravy. Stanovuje „pravidlá
hry“ pre povinné triedenie zložiek komunálnych odpadov, ktoré sa vzťahuje na papier,
plasty, sklo, kovy a biologicky rozložiteľný
odpad, ako aj pre ostatné „nepovinné“ prúdy komunálnych odpadov ako elektroodpad,
odpad z domácností s obsahom nebezpečných chemických látok, veterinárnych a humánnych liekov, jedlých olejov a tukov, ob-

jemného odpadu, drobného stavebného odpadu a iných.
Tým, že obec musela pristúpiť k takémuto spôsobu nakladania s komunálnymi odpadmi, logicky musí vytvoriť a zabezpečiť podmienky na území obce pre realizáciu triedenia odpadov pre všetkých svojich
obyvateľov. V nadchádzajúcom období budeme v spolupráci so zberovými spoločnosťami hľadať najprijateľnejší model fungovania, aby sme dokázali plniť ciele, ktoré vyplývajú z právnych predpisov. Jedným z krokov je zabezpečenie informovanosti obyvateľov a taktiež výchova obyvateľov obce, s
cieľom osloviť ich s touto témou a podnietiť ich ochotu a záujem zapojiť sa do tohto
systému. Celý tento proces si totiž bude vyžadovať aktívny prístup obyvateľov, často
aj na úkor ich pohodlia. Odmenou by malo
byť v budúcnosti zníženie poplatkov za nakladanie s komunálnymi odpadmi. Informovanosť obyvateľov bude obec zabezpečovať
prostredníctvom dostupných informačných
zdrojov, ako obecný rozhlas, úradná tabuľa,
web stránka obce s pravidelne aktualizovanými informáciami či prostredníctvom periodika Voderadčan.
Táto nová filozofia v oblasti odpadov si vyžaduje zmenu myslenia, prístupu a vnímania

jený s prednáškou z oblasti záhradkárstva.
V priebehu roka sa budeme zúčastňovať
na akciách, ktoré bude organizovať obecný
úrad.
Zároveň by som chcel požiadať záujemcov
o prácu v ZO záhradkárov, aby rozšírili naše
rady, a tak zachovali tradíciu záhradkárstva
v našej obci.
František Ožvald
Predseda ZO SZZ Voderady

tejto témy, čo sa neudeje zo dňa na deň, ale
je potrebné si uvedomiť, že takýmto spôsobom fungujú všetky moderné krajiny vo svete (a keď je to možné realizovať tam, prečo
by to nemohlo fungovať aj u nás...) a že tento prístup má svoje opodstatnenie, čo sa týka
ochrany životného prostredia, využívania
prírodných zdrojov, ale najmä využitia materiálového a energetického potenciálu, ktorý sa v odpadoch skrýva.
Predmetným VZN sa obec snaží nadstaviť systém fungovania tak, aby bol prijateľný a motivačný pre obyvateľov obce, aby
zohľadňoval súčasné možnosti a podmienky obce (či už prevádzkové alebo technické) a aby zároveň napĺňal požiadavky a ciele
odpadového hospodárstva, stanovené v strategických dokumentoch prijatých na úrovni
štátu.
Mojím neskromných želaním je, aby sme
sa do tohto procesu zapojili v čo najväčšom
počte, pretože som presvedčená o tom, že
je medzi nami mnoho sympatizantov tejto
myšlienky, ktorí už teraz doma triedia odpad
(takže pre nich toto nebude novinkou) a dúfam, že sa k nám pridajú aj ďalší a dospejeme krôčik po krôčiku k stanovenému cieľu.
Ing. Anita Gajarská, komisia pre školstvo,
vzdelávanie a životné prostredie
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Zlatá sezóna!!!
Do nového roka sme vstupovali z prvého
miesta. Všetci si uvedomovali tento záväzok
a šancu postúpiť po 18. rokoch do vyššej
ligy. Výbor pracoval na posilnení kádra a
hráči poctivo zarezávali na tréningoch. Výsledkom bol prestup najlepšieho strelca 7.
ligy, Martina Dubovského. Nasledovalo tradičné zimné sústredenie, na ktorom sa utužila partia a nabrala kondícia.
Po sústredení bola výročná schôdza, na ktorej sa predebatovali finančné náležitosti, potreby klubu a zmeny na trénerskej stoličke u
mužstva prípravky, ktorej vedením boli poverení M. Dubovský a P. Brestovanský.
Potom prišiel dlho očakávaný štart jarnej
časti sezóny. V tejto fáze prišlo k nepríjemným udalostiam a úrazom kľúčových hráčov, čo ovplyvnilo aj herný prejav. Chlapci
sa zomkli, bojovali a makali aj za zranených
spoluhráčov, aj keď niektorí hrali so sebazaprením. Postupne sa všetko vrátilo do starých koľají a opäť sme nadeľovali súperom,
čo sa do nich zmestilo. Toto všetko vyústilo do nádherného záveru a 4. kolá pred koncom súťaže sme mohli otvárať šampusy. Nakoniec sme súťaž vyhrali s náskokom 17 bodov a impozantným skóre 111:21!!!

Dorastenci:
Chlapci z dorastu sa snažili a „makali“, čo
im sily stačili. Podarili sa im pekné výsledky, ale aj niektoré horšie. Sú tam ale šikovní chlapci, ktorí by v budúcnosti mohli doplniť „A“ mužstvo. Pevne verím, že aj doplnia. Nakoniec to stačilo na pekné 8. miesto.

Žiaci:
Tieto deti sa stávajú našou pýchou. Pravidelne sa zúčastňujú tréningov a vidieť na nich,
že ich futbal vážne baví. Pod vedením nových trénerov sa učia novým tréningovým
metódam a dosahujú slušné výsledky. Jedným dychom treba dodať, že nám je
ľúto, v akých podmienkach sa tieto
deti musia prezliekať a aj rodičia sa
nemajú kde schovať pri nepriaznivých poveternostných podmienkach.
Výsledkom
snaženia je pekné
5. miesto. Odmenou za celoročné
snaženie je turnaj,

ktorým ukončíme jarnú časť sezóny. Na tento turnaj sme deťom pozvali mužstvá Hrnčiarovce, Križovany, Bučany a Ružindol.
Tréneri splnili chlapcom aj sen o veľkom
futbale a vybavili im exkurziu do City Arény.
Veľmi nás mrzí zranenie nášho hráča Olivera Števlíka a dúfame, že sa čoskoro dá do
poriadku a zaujme miesto v tíme, ktoré mu
patrilo!

Starí páni:
Partia bývalých futbalistov okolo P. Dobiša sa pravidelne stretáva a zúčastňuje sa turnajov. Tentokrát to bol Memoriál Víta Mrvu
v športovej hale v Trnave. Naši „mládenci“
tento turnaj vyhrali!!!
Najväčším problémom nášho futbalu je stav
futbalových šatní, ktoré 40. rokov nikto neriešil. Zanedbané veci minulosti nás dobehli a aj predbehli.
Záver:
Všetky problémy s nevyhovujúcimi podmienkami sa spoluprácou s obecným úradom snažíme vyriešiť a dúfame, že naše snaženie prinesie úspech. Ak sa všetko podarí,
o budúcnosť futbalu vo Voderadoch sa nemusíme obávať.
Radoslav Ivančík
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Hasiči oslavovali
Dobrovoľný hasičský zbor si tento rok pripomína 150. výročie založenia zboru a zároveň aj dokončenie rekonštrukcie hasičskej
zbrojnice. Práve týmto dvom témam budeme
venovať nasledovné riadky.
História DHZ Voderady je úzko spätá s rodinou grófa Františka Zichyho, ktorá mala vo
Voderadoch letné sídlo. Miestne zdroje uvádzajú, že v roku 1866 bol založený Ohňohasičský spolok, ktorého prvým veliteľom
bol Peter Plank, správca veľkostatku grófa
Zichyho. Tým sa radí medzi najstaršie hasičské zbory na Slovensku. Podľa záznamov Okresnej hasičskej jednoty v Trnave
zbor vznikol až 16. apríla 1889, no podľa zachovaného odtlačku pečiatky s rokom 1885
to bolo určite skorej. Najstarším záznamom
je úradné povolenie zboru z 30. mája 1889
(schválenie stanov). Zbor mal vtedy približne 17 členov. V tej dobe sa pre účely hasenia okrem ručnej štvorkolesovej striekačky od firmy Smékal používal aj „vodonosný
voz zo sudom“. Doprava hasičskej techniky bola zabezpečovaná konskými záprahmi,
ktoré vlastnili miestni obyvatelia a mali službu počas jedného týždňa. Sochu sv. Floriána dali postaviť manželia Vrbovszky v roku
1840. Dodnes je dominantou južnej strany
Hlavnej ulice.

Po zániku Rakúsko-Uhorska sa vytvorili nové hasičské orgány vo vtedajšej Československej republike. Dobrovoľný hasičský
sbor vo Voderadoch bol jedným zo zakladajúcich členov Okresnej hasičskej jednoty č.
28 v Trnave, ktorá bola založená 1. marca
1924. V tom období prijal stanovy opierajúce sa o ústredné Stanovy Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku. V roku 1925 bol
okres Trnava rozdelený na 7 obvodov, kde
DHS Voderady patril do obvodu č. 3 - Cífer.
V medzivojnovom období zasahovali hasiči vo Voderadoch pri rôznych požiaroch a
spolupodieľali sa na kultúrnych a spoločenských udalostiach v obci. Od roku 1884 bola
súčasťou zboru dychová hudba, ktorej účinkovanie bolo pod záštitou hasičov ukončené
v roku 1958. V období rokov 1939 až 1941
bol vybudovaný hasičský sklad, ktorý slúžil
až do roku 1975.

Po politicko-spoločenských zmenách v štáte a po premenovaní na požiarnikov obdržal
Dobrovoľný požiarny zbor vo Voderadoch v
roku 1951 novú dopravnú striekačku - DS
16. V roku 1958 pribudlo vozidlo Tatra 805
DVS 8 s prenosnou striekačkou PPS 8. DPZ
Voderady v 50-tych a 60-tych rokoch zasahuje pri požiaroch v obci a okolí a zúčastňuje sa preverovacích cvičení na úrovni okrsku, okresu a kraja. V tomto období sa vytvára aj ženské družstvo, ktoré dosahovalo veľmi dobré výsledky.
Medzníkom bol rok 1966, v ktorom si členovia organizácie pripomenuli 100. výročie založenia
zboru.
Zbor dostal v roku 1972 ďalšiu zásahovú techniku – CAS
16 ZiL 130. Zároveň sa zúčastnil aj v 2. národnom kole CSPD.
Družstvo mužov tu obsadilo celkové 5. miesto v rámci Slovenskej republiky.
Zároveň sa začalo so stavbou novej „požiarnej zbrojnice“, ktorá bola dostavaná v roku
1974. DPZ sa naďalej zúčastňoval previerok
pripravenosti, kultúrnych a spoločenských
udalostí, z ktorých najdlhšiu tradíciu má
stráženie pri „Božom hrobe“ na Veľkú noc.
Túto službu vykonávajú hasiči od svojho založenia, s výnimkou rokov 1965 – 1967, a
pokračujú v tom bez prerušenia do dnešných
dní. V roku 1976 dosiahlo družstvo dorastu
najväčší úspech zboru, keď získalo 2. miesto
v celoštátnej súťaži požiarnych družstiev v
Michalovciach.
V roku 1982 obdržal už vtedy Verejný požiarny zbor Voderady opäť novú techniku: dopravný automobil Avia A30 DVS 12.
V tom istom roku, 29. mája 1982, zvíťazilo požiarne družstvo mužov JRD Voderady,
zložené z členov zboru, v súťaži požiarnych

družstiev poľnohospodárskych závodov a
vyhralo motorovú striekačku PPS 12. Nasledujúci rok k uvedenej technike pribudla
CAS 32 Tatra 138, prevedená zo zásob MV
SSR. V roku 1986 bola podpísaná družobná spolupráca so ZO ZPO vo Velkých Pavlovicách, okres Břeclav, ktorá úspešne pretrváva až doteraz, a ktorej 30. výročie sme
si tento rok pripomenuli. S velkopavlovickými hasičmi sme spoločne zasadili družobný
strom – Velkopavlovickú marhuľu.

Pri príležitosti 130-teho výročia založenia
dobrovoľného hasičstva vo Voderadoch v
roku 1996 venoval obecný úrad DPZ novú
„hasičskú zástavu“. V roku 2002 sa Dobrovoľný požiarny zbor Voderady premenoval v súlade s novou legislatívou na Dobrovoľný hasičský zbor Voderady. Prvé desaťročie nového tisícročia bolo v znamení postupného zvyšovania aktivity, ktoré prispelo k tomu, že sme na jeseň roku 2010 získali
nové zásahové vozidlo Iveco Daily Magirus.
V nasledujúcich rokoch začal štát s intenzívnejšou podporou dobrovoľného hasičstva na
Slovensku. DHZ Voderady svojou predošlou
aktivitou bol a stále je zaradený do najvyššej
kategórie dobrovoľných hasičských zborov
na Slovensku – kategórie A. Zároveň sa v
tomto období začala rekonštrukcia hasičskej
zbrojnice.
Viliam Benkovský
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Hasičská zbrojnica je už dokončená
O hasičskej zbrojnici a jej rekonštrukcii sa
toho veľa povedalo, ale málo napísalo. Téma
obnovy budovy, ktorá bola postavená v rokoch 1972 – 1975, sa postupne rozvíjala od
roku 2009. V nasledujúcom roku sme vlastnou iniciatívou získali účelovú dotáciu z rezervy vlády SR na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice vo výške 24 000 €. Po zistení o
pridelení finančných prostriedkov začala v
našich radoch diskusia, či pridelenú čiastku použiť len na čiastkové rekonštrukčné
práce, alebo urobiť komplexnú rekonštrukciu s nadstavbou. Prvotným zámerom obce
bola čiastočná rekonštrukcia + privedenie
inžinierskych sietí, nakoľko v budove a ani
okolí nebol vodovod a kúrilo sa energeticky náročnými elektrickými akumulačnými
kachľami. Po viacerých rokovaniach sa nám
podarilo presvedčiť vedenie obce a obecné zastupiteľstvo, že by bolo vhodné urobiť
celkovú rekonštrukciu budovy s nadstavbou
podkrovia, (pre sociálne zázemie a zasadaciu časť).

lo skôr, ako bolo preloženie hotové. Do toho začalo premenlivé
a upršané jarné počasie, a tak budova približne pol roka pravidelne zatekala. Veľa vecí sme premiestnili na bezpečné miesta, ale
zásahová technika sa nemala kde
skryť, preto sme ju museli ponechať v garážach.

Postupne boli OZ schválené ďalšie finančné
prostriedky a v marci 2012 sa začalo so stavebnými prácami. Ešte predtým vyhrala výberové konanie na zhotoviteľa stavby firma
Agrostav Trnava, a.s.. Odstránila sa pôvodná
strešná krytina plochej strechy budovy, zbúrala sa a následne vystavala nová vyvýšená
strecha poslednej garáže, dorovnali sa obvodové múry, vybetónoval sa obvodový železobetónový veniec a vymurovala sa časť obvodových stien. Spočiatku išlo všetko veľmi
rýchlo, no následne sa práce zastavili, pretože ešte nebola zrealizovaná prekládka elektrického vysokonapäťového vedenia, ktoré viedlo priamo ponad budovu. Preloženie
sa nám podarilo urýchliť vlastnou iniciatívou a bez žiadnych nákladov obce, ktoré takéto investície prinášajú, ale so stavebnými prácami na hasičskej zbrojnici sa zača-

vateľa okien, ktoré sa namontovali v prvom
polroku. Stavebné práce v druhom polroku
2013 pokračovali opäť pomalším tempom.
Vystavali sa niektoré vnútorné
priečky v podkroví a pripravovalo sa schodisko, ktoré sme vyhotovili svojpomocne za minimálnych nákladov pre obec na jeseň
toho istého roku. Týmto sa na dlhší čas práce na rozostavanej nadstavbe hasičskej zbrojnice znovu
zastavili. Opäť sa rozbehli až začiatkom roka 2015, keď nové OZ
schválilo finančné prostriedky na
dokončenie zbrojnice. Termín sa
stanovil na polovicu apríla 2016. Hneď v jarných mesiacoch sa inštalovali vnútorné rozvody plynového kúrenia a vodovodu. Následne sa opäť hovorilo o oprave strešnej

Na jeseň roku 2012 bola budova
zastrešená a vystaval sa oporný
múr budúceho schodiska. Po prvých intenzívnejších dažďoch sa ale zistilo, že strecha zateká a je celkovo neodborne
pokrytá. Vzniknutý problém sa dal do reklamačného konania. Prvýkrát sa odstránili len
veľké nedostatky, druhýkrát sa odstránili aj
detailnejšie nedostatky, no krytina stále nevyhovovala technickým štandardom. Stavba
v tejto fáze pokračovala veľmi voľným tempom a následne sa práce pozastavili. Po vstupe do roku 2013 sa začalo s výberom dodá-

krytiny, ktorá stále nespĺňala technické štandardy. Po tretej a poslednej reklamácii už odborná firma opravila strešnú krytinu do stavu, aby vyhovovala technickým a prevádzkovým normám.
Rok 2015 bol veľmi bohatý na všetky stavebné práce, ktoré sa pri takýchto stavbách
vykonávajú. V letných mesiacoch sa priviedli do budovy všetky inžinierske siete, dohotovili sa niektoré vnútorné priečky,
ktoré ešte neboli dorobené, uzavreli sa všetky otvory v podkroví a začali sa nahadzovať vnútorné omietky. Po ich dokončení sa
urobili potery a pripravovalo sa vnútorné zateplenie podkrovia. Medzitým sa inštalovalo
vonkajšie zábradlie na balkóne, vymenili sa
zostávajúce staré okná a sklobetón za nové
plastové. Osadili sa nové sekciové garážové
brány. Na jeseň sa rozbehlo vonkajšie zateplenie budovy s nanesením fasádnej farby.
Začiatkom roka 2016 sa už finišovalo a urobili sa obklady, vnútorné zateplenie, namontovala sa sanita a sadrokartónový strop. Vybral a dal sa urobiť nábytok na mieru, inštalovali sme interiérové dvere, ale ešte predtým bola celá zbrojnica vymaľovaná.
Všetko sa stihlo v termíne, ktorý bol určený,
aby sme mohli dôstojne osláviť 150. výročie
založenia Dobrovoľného hasičského zboru
spolu s otvorením zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice.
Chceli by sme sa týmto poďakovať všetkým,
ktorí sa akokoľvek podieľali na rekonštruk-

cii, predovšetkým však samotným hasičom,
ktorí odpracovali brigádnicky niekoľko tisíc
hodín. Myslíme si, že dielo sa podarilo.
Viliam Benkovský
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Deň detí v našej škole
Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku
boli všetky naše deti už od rána plné očakávania. S prvým zvonením zavítal do budovy
telocvične kúzelník, ktorý pôsobil najskôr
ako záhadný pán v klobúku. Všetky deti ale
rozveselil hneď prvými kúzlami, do ktorých
sme sa mohli všetci zapojiť. Záver vystúpenia patril bublinovej šou, a to sme všetci už
iba híkali nad veľkými bublinami, do ktorých sa zmestili nielen deti, ale aj niektoré
pani učiteľky. Bohatý program tohto dňa,
venovaného deťom, sa však ešte iba začínal.
Na školskom dvore zaznel zvuk motoriek a
deti bežali obdivovať silu týchto strojov, na
ktorých sa niektorí aj previezli.
Pre tých odvážnejších bola v telocvični pripravená streľba zo vzduchovky. O tom, že v
škole máme aj veľa odvážnych dievčat, by
vedel rozprávať pán učiteľ Bachratý, ktorý
mnohým možno aj pridržal pri streľbe ruku
(alebo vzduchovku?). Veľký záujem mali
naši najmenší aj o stolný tenis.
No a so všetkými tancachtivými deťmi to
roztočila pani cvičiteľka aerobiku. O tanečnej šikovnosti našich dievčat nikto nepochy-

boval, ale nad tanečnými kreáciami chlapcov (najmä štvrtákov) sme len žasli. Deti
si to všetko nesmierne užívali a riadne vyhladli. Preto nasledovala tradičná opekačka,

tentokrát v našej krásnej školskej záhradke.
Špekáčiky, upečené na ohníku, nám všetkým
chutili, niektorí si k nim odtrhli reďkovku či
cibuľku priamo v záhrade. „Správne“ špinaví a voňaví od ohňa sme zakončili deň
chrumkaním pukancov a obdivovaním našich starších spolužiakov pri súťažiach s hasičmi. Aj slniečko nám tento rok prialo a náš
Deň detí sa nám krásne vydaril.
PaedDr. Alena Krupová

Prvý rodičovský ples
V súčasnosti žijeme hektický, rýchly život
plný stresu, starostí, problémov a nedostatku času na zábavu, stretávanie sa s priateľmi, známymi a ľuďmi „rovnakej krvnej skupiny“. Zábava, spev a tanec však neodmysliteľne patria k nášmu životu a obdobie fašiangu je na realizáciu takýchto aktivít ako
stvorené.

Aj toto boli dôvody, prečo sa členky Rodičovskej rady pri ZŠ s MŠ Voderady rozhodli zorganizovať dňa 16. januára 2016 v Kultúrnom dome vo Voderadoch prvý rodičovský ples a založiť tak tradíciu nového kultúrno-spoločenského podujatia v našej obci.
Táto myšlienka sa hneď od začiatku stretla s
pozitívnym ohlasom a podporou u vedenia
ZŠ s MŠ, obecného úradu, farského úradu,
ale aj samotných členiek rodičovskej rady.
Počas celej prípravnej fázy sme tvorili kompaktný tím, ktorý sa vedel dohodnúť na spoločnom postupe. Aj preto sme verili, že naše
úsilie a snaha budú ocenené úspechom. S od-

stupom času môžem skonštatovať, že prvý
rodičovský ples môžeme považovať za vydarené podujatie. K atmosfére slávnostného
večera určite prispela krásna farebná výzdoba a štýlové dekorácie v sále, bohatá tombola, podporená štedrými sponzormi, milý kultúrny program našich detí zo základnej školy, ktoré otvorili ples svojím tanečným vystúpením, či kvalitné občerstvenie. Nemenej
podstatným elementom bola hudba a zábava, o ktorú sa postaral skúsený DJ MINOXI.
Avšak najdôležitejším pre nás organizátorov
bol pohľad na neustále plný tanečný parket,
na ktorom sme sa do skorého rána skvelo zabávali.
Toto všetko by ale nebolo možné uskutočniť bez pomoci a podpory všetkých zainteresovaných. Týmto by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k bezproblémovej príprave a
organizácii plesu. O tomto podujatí by som
mohla písať veľa, ale načo toľko slov.... Treba jednoducho prísť a zažiť túto atmosféru
na vlastnej koži. Preto chcem všetkým odkázať – chystajte si dobrú náladu, rezervujte si čas, oslovte svojich priateľov a príďte
sa spoločne zabaviť, pretože rodičovská rada
mieni v tejto aktivite pokračovať a v tomto
čase už pre Vás pripravuje druhý rodičovský
ples, ktorý sa bude konať dňa 21.1.2017. Už
teraz sa tešíme na stretnutie s Vami! Doplesania, priatelia....! Ing. Anita Gajarská, predsedníčka rady ZRPŠ

Oživujeme
tradičné remeslá
na hodinách
techniky
Na hodinách technickej výchovy nám,
v čase, keď naša školská záhrada ešte
spala zimným spánkom a jarné práce
boli v nedohľadne, spestrila vyučovanie pani Silvia Šimák Koštrnová, ktorá naše dievčence - ôsmačky zaučila
do výroby krásnych košíčkov. Dievčence sa naučili pliesť košíky z pedigu. Ich dielka boli naozaj hodné obdivu a my sa preto aj touto cestou chceme poďakovať nezištnej materiálnej,
ale hlavne odbornej pomoci pani Koštrnovej. Ďakujeme, že aj v budúcom
školskom roku budeme môcť hodiny
techniky oživiť ďalšími zaujímavými
technikami. Zároveň plánujeme zaviesť záujmový krúžok zameraný na
zaujímavé a netradičné tvorenie.
vedenie ZŠ

Plavecký
A je to tu! Pani učiteľka nám oznámila, že tretiaci a štvrtáci sa zúčastnia
plaveckého výcviku. Pripraviť si treba plavky, čiapky do vody, uteráky...
Skvelé, veď vodu všetci milujeme!
Nebolo to však len tak, ako si vyjsť
na kúpalisko s mamou a ockom, plavecký výcvik to je drina! Prezliecť sa
do plaviek, rozcvička, osprchovať sa a
šup do bazéna! Počúvať prísne trénerky a riadiť sa presne podľa pokynov.
Niektorí sme boli aj vystrašení, ale
šport je predsa drina, potvrdí to každý, kto sa venuje nejakému športu a
chce niečo dokázať. A my sme sa toho
naučili veľa: ponárať, splývať, plávať
kraul, dorozumievať sa pod vodou s
otvorenými očami; naučiť sa správne dýchať pod vodou bolo tiež náročné, niektorí sme aj ochutnali, ako chutí voda v bazéne... všetko sme však
zvládli a sme na seba hrdí. Najviac
sa nám páčilo, že po každom tréningu sme mali čas zahrať sa vo vode, to
bola vždy perfektná zábava.
Na záver sme boli ocenení diplomom
alebo mokrým vysvedčením, ale našou odmenou bol hlavne dobrý pocit z
toho, že sme plavecký výcvik zvládli.
Trval desať týždňov, ktoré utiekli ako
voda a z nás neplavcov sa stali plavci.
žiaci 3. ročníka
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Zážitky z výletu žiakov 4.A
Naši žiaci zo 4.A v minulom školskom roku
pracovali usilovne ako včielky a za odmenu získali od pani riaditeľky jeden deň voľna. Bola to obrovská radosť, ale ako ho využiť? Netrvalo dlho a dostali sme parádny nápad. Spojiť deň voľna s ďalším dňom, ktorý je
na výlet určený. No a aby toho nebolo málo,
skúsili sme pridať ešte jeden deň (víkendový). Na svete boli 3 dni určené na školský výlet pre štvrtákov! Keďže naša pani riaditeľka
nám dôveruje, s výletom súhlasila. Po dohode
rodičov a pani učiteľky bolo jasné, že na výlet
pôjdeme do krásnej Terchovej. A tak sme 2.
júna ráno nasadli do mikrobusu spolu s tetou
Silvikou Ožvaldovou a vyrazili. Cestu nám
križoval Trenčiansky hrad, ktorý sme navštívili ako prvý. Prezreli sme si nielen hrad,
ale aj mučiareň a nakukli sme aj do Omarovej
studne lásky. Pokračovali sme do Starej Bystrice, kde na námestíčku stojí krásny celodrevený slovenský orloj. Všetkým sa nám veľmi
páčil, ale keďže sme už aj vyhladli, dali sme si
chutnú pizzu a pokračovali ďalej. Ďalšia prehliadka sa totiž týkala Skanzenu Vychylov-

ka. Najprv sme sa previezli lesom na úvraťovej železnici a potom sme si prezreli skanzen v prírode. Podvečer sme dorazili na chatu
Šípková pri Terchovej, kde nás už čakali tety
kuchárky s chutnou večerou. Na druhý deň
sme hneď po raňajkách vyrazili na prehliadku Oravského hradu. Prejsť vyše 660 scho-

dov nám dalo poriadne zabrať, ale stálo to za
to. Únava nás opustila pri pohľade na obrovskú Oravskú priehradu, keď sme nastupovali na loď Slanica a viezli sa na ostrov, ktorý je
pozostatkom po zatopených obciach. Aj keď
plavba bola úžasná, náš deň ešte nekončil. Večer sme mali výbornú opekačku, pri ktorej

Úspechy
našich žiakov

Vedomostné súťaže

Škola je úspešná vtedy, ak za ňu hovoria úspechy jej žiakov. Aj v tomto školskom roku naši žiaci žali úspechy na mnohých vedomostných
a športových súťažiach. Veľmi úspešne sa darilo aj našim deviatakom
v celoslovenskom testovaní Testovanie 9 - 2016. Dosiahli výborné výsledky, ktoré boli z matematiky o 12% lepšie, ako je celoslovenský
priemer a zo slovenského jazyka o 5% lepšie. Výsledky nás veľmi tešia
a dúfame, že aj budúcoroční deviataci budú aspoň rovnako tak úspešní.

Športové súťaže
SÚŤAŽ

DRUH SÚŤAŽE

ROČNÍKY

sme si s pani učiteľkou zanôtili. Po poslednej piesni „Na Orave dobre, na Orave zdravo...“ sme sa unavení pobrali do postelí. V posledný deň nás čakala cesta domov. Nám sa
však vôbec z tohto krásneho kraja nechcelo, a
tak sme ešte zablúdili do Terchovej. Nad Terchovou sa týči mohutná socha Jánošíka, ktorej
sa najmä chlapci predsa potrebujú aspoň dotknúť... Prezreli sme si aj pohyblivý Betlehem
v miestnom kostolíku a Terchovú ako na dlani sme mali pri pohľade z vyhliadky, na ktorú
sme vyšli (aj keď niektorí už nevládali). Posilnili sme sa fantastickou zmrzlinou a vybrali sa
pomaly domov. Cesta nám pomaly ubiehala,
krása Oravy sa strácala... Keďže sme po ceste domov mali ešte zrúcaninu hradu Beckov,
nemohli sme ju obísť. Prehliadka bola zaujímavá, s pani sprievodkyňou sme sa dopĺňali, pretože o hrade už čo-to vieme z vlastivedy. Dokúpili sme si posledné suveníry a hybáj
smer Voderady. Plní neopakovateľných zážitkov sme sa vrátili k našim maminám a tatinom, ktorí nám už niektorým aj chýbali.
žiaci 4.A

UMIESTNENIE

SÚŤAŽ

DRUH
SÚŤAŽE

Prvosienky –

literárna súťaž vo vlastnej
tvorbe

obvodné Simoneta Šimková/9.
kolo
Veronika Purgyová/9.

2. miesto

IQ olympiáda

krajské

3. miesto

Matematická
olympiáda

obvodné Terezka Hornáčková/6.
kolo

6. miesto

Pytagoriáda

obvodné Patrik Dobiš/4.A

7. miesto

Biblická
olympiáda

dekanátne

Expert
Geniality
Show

celoslovenská

Klokan/
Klokanko

medzinárodná

ROČNÍKY

Veronika Purgyová/9.

UMIESTNENIE

3. miesto

Matúš Dubovský/8.
Anna Haršányová/8.

4. miesto

Michal Hanzel/8.
Veronika Purgyová/9.
Simona Zlatohlávková/9.

Abeceda futbalistu okresné kolo

Alena Štefunková

4. miesto

Vybíjaná
najmladší žiaci

obvodné kolo

1. - 4. ročník

1. miesto

Vybíjaná
najmladší žiaci

okresné kolo

1. – 4. ročník

3. miesto

Midicoolvolley

obvodné kolo

dievčatá II. stupeň

1. miesto

Basketbal

okresné kolo

chlapci II. stupeň

2. miesto

Basketbal

okresné kolo

dievčatá II. stupeň

3. miesto

Volejbal

obvodné kolo

dievčatá II. stupeň

3. miesto

Volejbal

obvodné kolo

chlapci II. stupeň

3. miesto

Midicoolvolley

obvodné kolo

chlapci II. stupeň

3. miesto

Midicoolvolley

obvodné kolo

dievčatá II. stupeň

1. miesto

Jednota futbal cup

obvodné kolo

chlapci II. stupeň

3. miesto

Vybíjaná

okresné kolo

dievčatá I. stupeň

2. miesto

Midicoolvolley

obvodné kolo

chlapci II. stupeň

2. miesto

M. Hornáčková/4.B

Midicoolvolley

obvodné kolo

dievčatá II. stupeň

1. miesto

Tobias Belavý/ 4.B

úspešný
riešiteľ

Tatiana Svrčková/8.
Zuzana Pittová/4.B
Vladimír Štefunko/5.A

úspešný
riešiteľ

Patrik Dobiš/4.A
Matúš Dubovský/8.

i-Bobor

európska

Terezka Hornáčková/6.

úspešný

Pangea
- matematická
súťaž

európska

Veronika Purgyová/9.

úspešný
riešiteľ

Všetkovedko

celoslovenská

Stephanie Maria Rusenova/6. riešiteľ
Simoneta Šimková/9.
Andrea Kusá/9.
Tatiana Svrčková/8.
David Maár/2.B
Patrik Dobiš/4.A
Zuzana Pittová/4.B

úspešný
riešiteľ
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My sa tu nenudíme, veľa sa naučíme...
Z pestrej
palety podujatí
materskej školy
1. Mikuláš
2. Vianočná besiedka v Novej Vsi
3. Vianočné dielne
4. Vianočné vystúpenie v DSS
5. Vianočná besiedka – „maláci“
6. Karneval
7. Pochovávanie basy
8. Knižnica
9. Vynášanie Moreny
10. Veľkonočné dielne
11. Spieva celá škôlka
12. Deň Zeme
13. Deň matiek
14. Deň matiek, kultúrny dom
15. Vynášanie tabla
16. Deň detí
Vianočná besiedka
Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly, najskôr nenápadne, sú radostné, čarovné, bohaté, pokojné. Iba jediné sviatky v roku majú
toľko prívlastkov a to sú VIANOCE. Je to
tak, najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia.
Na adventnom venci už horí tretia sviečka a
práve pri tejto príležitosti 13.12.2015 sme si
pre našich rodičov a blízkych pripravili vystúpenie. Spoločný darček sme im pripravili
v podobe programu, s ktorým sme vystúpili
po úvodných slovách pána starostu v Kultúrnom dome v Slovenskej Novej Vsi. Po krásnom privítaní nasledovala scénka s vianočnou tematikou, spev, v ktorom sa dievčatá
striedali s chlapcami, potom nasledovali básne a koledy a na záver sme si všetci spoločne zaspievali Tichú noc. V tvárach rodičov a
prítomných bola vidieť radosť, ktorú vyjadrili potleskom a s radosťou si od svojich detí
prevzali darčeky. Takto sme si všetci zaželali krásne Vianoce.
Karneval
„Chystajte sa všetci k nám, začína sa karneval. Fašiangový, ozajstný, isto bude zábavný.“
Takéto pozvanie dostali všetky triedy, aby sa
5. februára 2016 zúčastnili karnevalu v našej škôlke vo „veľkáckej“ triede. Celý týždeň si s pani učiteľkami vyrábali škrabošky
a farebné ozdobné reťaze na výzdobu triedy. Otázky typu: „Koľko sa ešte musíme vyspať a bude karneval...?“ alebo, „...za koho
sa prezlečieš...?“ boli na dennom poriadku.
Konečne prišiel ten deň, keď sa mohli prezliecť do masiek a pani učiteľky im pomaľovali tváričky farbičkami na tvár - to bolo

radosti - na chvíľu sa cítiť ako princezné,
lienky, spidermani, batmani a rôzne zvieratká. Potom sa všetky deti spoločne stretli
vo „veľkáckej“ triede, kde netrpezlivo čakali na príchod „Šaša
Jaša“, ktorý nás zabával počas celého
karnevalu. Zábava
sa niesla v podobe
tanca, súťaží a nesmela chýbať ani
medzi deťmi obľúbená tombola, z
ktorej si každé dieťa odnieslo peknú
hračku. Na záver
masky zapózovali
pred fotoaparátom
a vrátili sa do svojich tried, kde ich
už čakal fašiangový obed v podobe
šišiek.

Vynášanie Moreny
Ani tento rok sme nezabudli na tradície, ktoré prinášajú jarné sviatky. Po dlhej zime sme
sa s deťmi v našej škôlke rozhodli, že je čas

Pochovávanie basy
Fašiangy - symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Tohtoročné fašiangové obdobie sme ukončili v našej škôlke 9.2.2016
prvýkrát, a to tradičným ľudovým zvykom
- pochovávaním basy. Samotný obrad pochovávania basy v sebe ukrýva aj symboliku – lúčenie sa so zimou, ukončenie fašiangových zábav a prípravu na pôstne obdobie
pred Veľkou nocou. Túto ľudovú tradíciu
nám i prítomným rodičom prišli pripomenúť
naše deti z tanečnej pod vedením Ivonky.

zbaviť sa jej. Pýtate sa, že koho? No predsa
Moreny! Veď ona má na svedomí dlhú zimu,
ale aj choroby, preto ju musíme dostať nie-

Všetci sme netrpezlivo čakali, čo to vlastne
bude. Deti v maskách niesli v ruke basu a za
sprievodu piesní kráčali k nám. Po vážnom
príhovore sa začal symbolický pohreb, kde
nastal plač. Niektoré deti s údivom pozerali, čo sa to deje, ale po vysvetlení, že plač je
starý ľudový zvyk pri pochovávaní basy, nasledoval smiech a zábava. Do tanca sme pozvali aj rodičov. Bol to veľmi pekný zážitok,
na ktorý budeme dlho spomínať.

len z našej škôlky, ale aj z našej dediny. Morenu vyrobila Adrika, vyobliekala ju do kroja, vymaľovala a spievajúc sme ju celá škôlka vyprevadili až na most k riečke Gidra.
Tam sme ju zapálili a hodili do vody. Cestou
späť sme spievali veselé jarné pesničky a na
čele nášho sprievodu bolo letečko – symbol
jari. Zastavili sme sa aj na obecnom úrade,
kde sme prítomným zatancovali a zvestovali prichádzajúcu jar piesňami. Deti si okrem
potlesku vyspievali aj čokoládové vajíčka.
Naša posledná cesta smerovala na poštu, kde
sme aj tetám za okienkom vyčarili úsmev na
tvári. Bol to veľmi pekný zážitok, aj počasie
bolo nádherne jarné, bude na čo spomínať.
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Veľkonočné dielne
Veľká noc, Veľká noc, kedyže už budeš?
Aj takto sme my škôlkari volali na Veľkú noc. Priestor fantázie, ktorá nemá hranice, aj takto môžeme definovať veľkonočné tvorivé dielne, ktoré sa konali 23.3.2016
o 15,00 hod. spolu s rodičmi v každej triede. Tvorivý môže byť každý z nás, čo sa aj
ukázalo na našich výrobkoch. Príďte sa pozrieť a posúďte sami! Veľkonočná výstava je umiestnená v každej triede. Tieto tvo-

rivé dielne rozvíjajú myslenie dieťaťa, získavajú nové skúsenosti, zručnosti, predstavivosť, ale hlavne radosť z vlastnej tvorby
a to všetko pod vedením svojich učiteliek a
rodičov. Atmosféra bola príjemná a myslím,
že všetci zúčastnení sa cítili príjemne a spokojne. Všetky deti sme za ich výkon odmenili čokoládovými lízankami, zajačikmi a kuriatkami.
Spieva celá škola
Dňa 8.4.2016 sme po prvýkrát vyhlásili víťazov celoškolskej súťaže v speve ľudových
piesní, ktorá sa konala v našej škôlke. Už od
rána sa triedami ozývali rôzne ľudové piesne a deti sa nemohli dočkať, keď budú môcť
zaspievať tú svoju. Každé dieťa sa malo prezentovať s piesňou, ktorú sa naučilo spolu

s maminou, babkou, ocinom, prípadne aj s
dedkom. Všetko sa to odohralo vo „veľkáckej“ triede, ktorá bola na túto akciu pripravená. Veľké pódium s reproduktorom a ozajstným mikrofónom, to lákalo všetky deti najviac. Keďže sa to konalo po prvýkrát, zapojili sa len tie deti, ktoré nabrali odvahu a
chuť zaspievať si do mikrofónu. Ostatné deti
s pani učiteľkami tvorili porotu, ktorá následne vyhlásila víťazov v štyroch kategóriách. Víťazi boli ocenení diplomom a farbičkami. Ostatní za odvahu a snahu dostali sladkú odmenu a veľký potlesk.Pretože z každého malého dieťaťa môže vyrásť veľký spe-

vák alebo tanečník, budeme sa na takúto súťaž tešiť aj o rok.
Deň matiek
Láska má tisíc podôb, ale len jedna z nich
nám každému bola daná pri našom narodení. Je to láska medzi dieťaťom a matkou.Zaslúžia si, aby im patril jeden deň v roku a
všetkým pripomenul, aká veľká je ich láska ku svojim deťom, aké sú obetavé, pracovité, láskavé, ale aj
náročné a prísne pri
ich výchove. A preto sme si aj v našej
MŠ dňa 6.5.2016
pre ne pripravili vystúpenia vo
všetkých triedach.
Po krátkom privítaní učiteľkami deti
predviedli
všetko, čo tak s láskou
celé týždne nacvičovali. Bolo vidieť,
ako každé dieťa pozorne sledovalo oči
svojej mamy, či sa
pri básničke, pesničke, ale aj scénke pozerá práve teraz naň.
Roztomilý program vyčaril úsmev na tvári a
nejednej mamičke sa zaligotala v očiach aj
slza šťastia. Na záver deti obdarovali svoju mamu nielen darčekom ale aj bozkom a
vrúcnym objatím. Spoločne sme si takto pripomenuli a uctili Deň matiek.
Vynášanie tabla
„Dovidenia, milá škôlka, my už nie sme
malí, preč sú chvíle, keď sme všetci po obede spali...“ takto si 31. mája 2016 spievali
predškoláci našej materskej školy pri vynášaní tabla. Pani učiteľky hrdo niesli tablo a
povzbudzovali predškolákov. Deti sa tešili
a s oduševnením po celej dedine až do najbližšej predajne potravín recitovali a spievali rozlúčkové piesne. Aby ich bolo dobre počuť, mali so sebou rôzne hudobné nástroje,
čo ich nesmierne bavilo, pretože robili riadny rámus. Cestou nás zastavovali ľudia a pýtali sa, kam ideme a čo to nesieme. Bez vyzvania znela odpoveď „lúčime sa so škôlkou“. Celý sprievod sme ukončili v potravinách, kde nám pani vedúca predajne po za-
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spievaní rozlúčkovej piesne vystavila naše
tablo. Po sladkej odmene sme sa vybrali naspäť do škôlky.
Deň detí
Prvý jún má deti rád, on je detí kamarát. Tieto slová platili 1. júna 2016 aj pre deti z našej
MŠ. Ráno na nás už čakali raňajky v podobe obložených chlebíčkov, takto nám zaželali krásny sviatok naše tety kuchárky.

No zvedavé očká sa pýtali pani učiteliek, aké
prekvapenie pre ne pripravili. V triedach boli
už nachystané rôzne pomôcky na rozvoj šikovnosti a zdatnosti, ktoré potom pani uči-

teľky rozmiestnili na dvore do niekoľkých
stanovíšť podľa veku. Zábava začala súťažami, ktoré všetky deti s úsmevom hravo zvládli, za čo dostali medailu.

Potom nasledoval spoločný tanec a na záver nás čakala čokoládová fontána. Po popoludňajšom spánku nás čakala ešte grilovačka, pukance a malé prekvapenie od učiteliek
v podobe hračky a sladkosti.
Príjemné letné čítanie praje
Andrea Benušová.
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Absolventský koncert ZUŠ
Umelecké školstvo v našej obci píše svoju
históriu už ôsmy rok. Počas tohto obdobia
bránami našej umeleckej školy prešlo viacero detí, z ktorých niektoré prišli až do cieľa, a teda úspešne ukončili štúdium absolventským koncertom. V tomto roku sme sa
symbolicky rozlúčili s druhou generáciou
absolventov.
Koncert venovaný absolventom sa tento rok
uskutočnil vo štvrtok 19. mája v sále kultúrneho domu. Hlavnými hviezdami večera
boli Nina Berglová – akordeón, Aneta Kostolanská – priečna flauta a Veronika Purgyová – akordeón. Tieto tri úspešné žiačky prešli celým základným štúdiom v našej umeleckej škole, vďaka čomu tento rok získajú
záverečné absolventské vysvedčenie.
Dramaturgia tohtoročného koncertu nebola poskladaná len zo žiakov, ktorí ukončujú štúdium, ale predstavili sa aj najúspešnejší žiaci uplynulého školského roka. Predsta-

vili sa žiaci, ktorí získali ocenenia na súťažiach a v závere vystúpila študentská kapela
poskladaná zo študentov stredných škôl, ktorí navštevujú našu školu.
Najúspešnejší žiaci v tomto roku boli naše

Hrnčiarsky odbor v ZUŠ
Najväčšej popularite sa v našej umeleckej
škole teší výtvarný odbor, v ktorom sa už druhý rok zameriavame na prácu s hlinou. Deti,

sky odbor“ navštevujú, sa stávajú remeselníkmi, ktorí už dnes vedia vyrobiť množstvo
funkčných či ozdobných keramických pred-

klaviristky Alenka Štefunková, Anna Haršányová a akordeonistka Veronika Purgyová.
Tieto tri žiačky našu školu, ako aj obec Voderady reprezentovali na interpretačných súťažiach s nadregionálnou účasťou.

Z evidencie
a štatistiky

obyvateľstva od 1.12.2015 do 10.6.2016
Počet obyvateľov k 10.6.2016 = 1458;
Prisťahovaní - 33;
Odsťahovaní - 16;
Obyvatelia do 18 rokov - 302;
Obyvatelia od 18 rokov - 1156;
Jubilanti:
60 rokov - 19; 70 rokov - 14; 75 rokov - 8;
80 rokov - 5; 85 rokov - 7; 90 rokov - 2;
95 rokov - 0; 96 rokov - 2; 97 rokov - 1;
Priemerný vek obyvateľov obce
Voderady je: 39,76 roka

Spoločenská
kronika

Deti narodené do 10.6.2016:
Adam Bachratý, Samuel Blaho, Jakub
Dobiš, Zuzana Franková, Alexander
Kuvik, Dáša Kuviková, Patrícia Laluhová,
Lukáš Pastucha, Matúš Remenár;
ktoré tento odbor navštevujú, si majú možnosť počas celého školského roka osvojiť
rôzne techniky a zručnosti práce s materiálom. Tento typ vzdelávania je na našej škole jedinečný, nakoľko podobné zameranie
nemá žiadna ZUŠ v blízkom či vzdialenejšom okolí.
Cesta, ktorou sme sa vydali, je do veľkej
miery priekopnícka, nakoľko prostredníctvom umenia u detí rozvíjame aj technické
remeselnícke zručnosti. Deti, ktoré „hrnčiar-

metov.
V tomto školskom roku sme niektoré detské
výrobky ponúkli širšej verejnosti na vianočných trhoch a na záverečnom koncerte ZUŠ.
Vďaka predaju detskej keramiky sme utŕžili peniaze, za ktoré sme mohli zakúpiť nové
glazúry a špeciálnu hlinu. Verím, že sa nám
tento odbor podarí dlhodobo udržať a snáď
raz si naša škola vychová zručného remeselníka, ktorý bude vyrábať jedinečnú voderadskú keramiku.

Sobáše:
Radoslav Olekšák - Alena Havranová;
Jaroslav Kočiš - Radka Hercegová;
Tomáš Luha - Dominka Sedláčiková;
Jozef Čachotský - Dušana Olléová;
Duško Jović - Mária Javorková;
Úmrtia:
Albín Haleš, Klára Krivosudská,
Marianna Kocianová, Jozef Kuchta,
Leopold Rašla, Pavol Javorek;
Vypracovala: Emília Hannikerová
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Literárno-dramatický odbor
...máte sa na čo tešiť!
Detstvo je krajina zázračná, plná fantázie,
neveriaca nástrahám života. Vo svojich predstavách stavia kráľovstvá radosti aj smútku. Sú dni, keď chceme hrať tie zázračné či
ozajstné príbehy, hľadáme zákutia, kde dlho
zostávame sami sebou, spokojní, šťastní, s
možnosťou vymýšľať, tvoriť, prežívať to, čo
prežívajú naši obľúbení hrdinovia. V tomto nádhernom svete žije aj literárno-dramatický odbor, ktorý umožňuje dieťaťu okrem
edukácie aj SLOBODU prejavu, SLOBODU v hre, SLOBODU názoru. Sloboda je
svetovým trendom vo výchove detí doma či
v školách. Takto by sa dala charakterizovať
súčasná filozofia LDO vo Voderadoch.
Deti z odboru sú chválou školy. Majú za sebou úspechy na regionálnom i celoslovenskom umelecko-súťažnom poli. Detský divadelný súbor Divadielko na dlani sa túto
divadelnú sezónu postaral o pekný umelecký zážitok s hrami Hoja, Ďuňďa, hoja! a TV
na dlani. Oba projekty stavali na protiklade.
Prvý, vyššie spomínaný, bol zameraný na
folklór a druhý na modernú techniku a hranie na kameru. Okrem toho, žiaci LDO pravidelne spolupracujú na interných koncertoch školy, na koncoročných koncertoch či
iných školských aktivitách.
Čo by sme si do budúcna priali zmeniť, je

spolupráca pedagógov ZUŠ s pedagógmi ZŠ
pri spoločnom záujme skvalitnenia prípravy žiakov na umelecký prednes. Umelecký
prednes je totiž hlavným predmetom výučby
literárno-dramatického odboru a pre žiakov
odboru by takáto spolupráca bola prospešná
a motivujúca.
Čo je však najdôležitejšie, je fakt, že v LDO
vládne priateľská atmosféra spájajúca deti
rôznych vekových kategórií, a teda i rôznych názorov. Zdá sa, akoby si začali vytvárať svet, v ktorom sa cítia dobre a rady prichádzajú na vyučovanie do svojej „herne“.

Určite by sa potešili novým šikovným spolužiakom, ktorí by sa chceli pripojiť. Dvere
do novej divadelnej sezóny vám budú, milé
deti, otvorené v septembri. Otvorí vám ich
„nová“ pani učiteľka, ktorá v ceste hľadania za divadelným umením a umením slova
bude pokračovať...
Nuž a tá „stará“ pani učiteľka sa s deťmi
nelúči navždy. Po materskej dovolenke má
svoje plány, ktoré chce uskutočniť ...máte sa
na čo tešiť!
Mgr. art. Barbora Bazsová

Tanečný odbor ZUŠ
Milí rodičia, s deťmi máme za sebou prvý
spoločný rok. Navzájom sme sa spoznávali, snažila som sa u nich vybudovať radosť z
tanca, oboznámili sme sa so všetkým možným, čo s tancom súvisí. Bola som nesmierne nadšená, keď som z týždňa na týždeň videla u žiakov pokroky i zafixované poznámky k jednotlivým krokom, ktoré som
s nimi robila.
Od nového školského roka by som si veľmi rada za pomoci pána riaditeľa rozdelila deti na skupiny podľa vekovej kategórie.
Nie na „malé“ a „veľké“. Vek zohráva dôležitú úlohu vo vnímaní pohybu a verím, že
delenie dopomôže k lepším výsledkom.
Tiež plánujem naše deti prihlásiť na tanečnú súťaž, čiže naša práca sa od septembra
bude upierať hlavne na jednotlivé choreografie.
Tento rok máme za sebou tri vystúpenia.
Vianočný koncert, oslavy 1. mája a záverečný koncert. Pevne verím, že budúci rok
bude ešte úspešnejší a naša tanečná rodina
sa rozrastie o viac šikovných žiakov, pretože ako tanečníci hovoria: „Pohyb je základ
života a životného štýlu.“
Taktiež by som rada pripomenula, že pri-

hlášky na tanečný odbor sa môžu podať do
15. septembra a otvorená hodina, spojená s
náborom pre všetkých, ktorí by chceli okúsiť tanečný život, sa bude konať na začiatku

školského roka 2016/2017.
Prajem všetkým krásne prežitie letných
prázdnin a teším sa na Vás v septembri.
Karolína Ternóczka, Dis. art.
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Ešte stále ho nepoznáte?
V júli sme tu štvrtý rok a vy o tom neviete?
Wing Tsun je vyše 300 rokov staré bojové
umenie pochádzajúce z južnej Číny. Vymyslela ho žena a zdokonalili ho ďalší nasledovníci. V súčasnosti sa považuje Wing Tsun
za jeden z najdokonalejších a najúčinnejších systémov sebaobrany. Učili sa ho aj filmové hviezdy ako Bruce Lee, Jackie Chan,
Steven Seagal, Sammo Hung, Donnie Yen,
Robert Downey Jr. a veľa iných bojovníkov. Originalita a nenapodobiteľnosť spočíva v jedinečnej metóde rozvoja hmatových
(daktilných) reflexov, tzv. „Chi-Sao“ (lepiace ruky). Tieto reflexy sú oveľa rýchlejšie
ako zrakové – ich centrom je miecha, takže obchádzajú rozhodovacie procesy v mozgu (typický príklad - popálenú ruku stiahneme omnoho skôr, než si to uvedomíme). Navyše to, že hmatové reflexy (na rozdiel od
zrakových) sú nezávislé od činnosti mozgu,
v praxi znamená, že telo „funguje“, aj keď
je mozog paralyzovaný strachom, hnevom,
stresom, prekvapením a pod., ktoré vyplývajú z reálnej sebaobrannej situácie.
Obsahom výuky WT bojového systému sú
aj základné formy (Siu Nim Tau, ChamKiu, BiuDjie), forma na drevenom panákovi, forma s dlhou tyčou, forma s motýlími mečmi, partnerské formy (sekcie latsao,
chisao a chigerk), boj na zemi, obrana proti
viacerým súperom, boj s palicou (escrima),

obrana proti nožu a veľa iného pre nacvičenie reálnych situácií.
WT nie je založený na fyzickej
sile alebo akrobatických schopnostiach, a preto dovoľuje aj
bez špeciálnych schopností i
fyzicky slabšej osobe sa ubrániť. WT učí využiť silu protivníka a obrátiť ju proti nemu.
WT môže byť naučené a použité pomerne
rýchlo. WT rešpektuje požiadavku “primeranej sily“ (primeraná sebaobrana), a preto
je jeho použitie aj v ozbrojených zložkách
(security, polícia, armáda, atď...).
Urobte niečo pre seba, čo už nezabudnete.
Niečo, čo má zmysel v spoločnosti priateľov. Získajte sebavedomie, naučte sa načúvať vlastné telo a rozvíjať jeho schopnosti. Taktiež urobte niečo aj pre svoje zdravie
a bezpečnosť.
Cvičenie nie je obmedzené vekom ani pohlavím, cvičiť môže úplne každý. Teória, prevencia a samozrejme prax nás naučí, ako
sa správať v konfliktných situáciách. Nezáleží na fyzickej sile, využívame silu súpera
v náš prospech. Robíme také techniky, ktoré sú efektívne a funkčné. Neučíme sa bojovať, ale vyhrávať boj. WT je rozmanité a neustále sa rozvíjajúce cvičenie techník pre súčasné potreby ľudí. Pomocou WT sa učíme
brániť všetkými možnými prostriedkami - na

ulici je možné všetko, neexistujú žiadne pravidlá, žiadny gong.....
Ako prebiehajú tréningy?
Aby sme sa pripravili čo najreálnejšie daným situáciám tam vonku, trénuje sa jednotlivo, s partnerom aj kolektívne v rôznych
úlohách a v reálnych modelových situáciách.
Cvičí sa v príjemnej atmosfére, každý sám
podľa svojich schopností a možností.
Cvičenia sú zamerané nielen na kondičnú,
ale aj psychickú prípravu a na vybudovanie
si reflexu, ktorý je dôležitý na správne zvládnutie situácie. V boji a pri obrane používame palice a rôzne dostupné predmety, ktoré
používame v bežnom živote. Údery a kopy
si máme možnosť vyskúšať na labách. Cvičenia sú nastavené tak, že kedykoľvek sa k
nám môže pridať začiatočník.
Už po pár týždňoch cítite zlepšenie a zvýšenie sebavedomia. Kto neverí, nech sa príde
presvedčiť na náš tréning.
Mgr. Marek Varga, tréner

Adam Halas – plavec z Voderád
O Adamovi a jeho úspechoch sme Vás, milí
čitatelia, informovali prostredníctvom Voderadčana v roku 2011.
Jeho športovú kariéru sledujeme naďalej
a prinášame Vám s odstupom času krátky
článok o tom, ako sa mu darí dnes.
Volám sa Adam Halas. Bývam vo Voderadoch. Mám 17 rokov a od svojich 10 rokov
sa venujem plávaniu. Postupne, ako som sa
zdokonaľoval v technike plaveckých štýlov,
som začal zbierať medaile rôzneho lesku.
Doteraz som vyhral vyše tristo medailí a
ocenení vo forme pohárov. Získal som 9x titul juniorského majstra Slovenska. V poslednej dobe sa mi podarilo prekonať 4 x slovenský juniorský rekord. Za svoje športové výsledky som bol ocenený ako Športovec roka
Trnavského samosprávneho kraja. V januári som bol Slovenskou plaveckou federáciou
vyhlásený ako 3. najlepší junior Slovenska
za rok 2015. Tretí rok som zaradený v Slovenskej juniorskej reprezentácii a od januára 2016 aj v Slovenskej seniorskej reprezentácii.

Medzi moje najväčšie úspechy patrí účasť na
Majstrovstvách sveta juniorov 2015 v Singapoore, kde som v disciplíne 200 m polohové preteky zaplával slovenský juniorský rekord a skončil na 26. mieste. Ďalším mojím
úspechom boli preteky v Poľskom Krakove,
kde som v silnej konkurencii poľských plavcov získal 2 strieborné medaile v kategórii
open, a opäť prekonal slovenský juniorský
rekord, tentokrát v krátkom bazéne. Darilo
sa mi aj na zimných Majstrovstvách SR v
Čilistove, kde som znovu vylepšil slovenský
juniorský rekord. V tomto roku v máji som
bol ako reprezentant Slovenska na medzinárodnom mítingu v kanadskom Toronte, kde
som získal jednu zlatú (200 m polohové preteky) a dve strieborné medaile (50 m motýlik a 100 m kraul) a v disciplíne 200 m PP
som opäť prekonal slovenský juniorský rekord. Na letných Majstrovstvách SR 2016
som potvrdil dobrú formu a stal som sa viacnásobným juniorským majstrom SR . Aktuálne sa pripravujem na Majstrovstvá Európy
juniorov 2016, ktoré sa budú konať v júli v
maďarskom Hódmezovásárhely. Budem sa

snažiť čo najlepšie reprezentovať slovenské
plávanie a svoju rodnú obec.
Adam Halas
Adamovi, samozrejme, držíme palce a prajeme mu v jeho úspešne rozbehnutej športovej kariére veľa ďalších úspechov a získaných trofejí.
Redakcia
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Obľúbené recepty

Tak, a máme ju tu zasa – „uhorkovú sezónu”. Je tu čas dovoleniek,
oddychu, ale tiež obdobie, keď nám záhrady ponúkajú na spracovanie voňavé, šťavnaté ovocie a čerstvú zeleninu. Niekto si rád pochutná na sladkých kompótoch, iný na kyslých uhorkách. A tí, čo majú
radi pikantné omáčky k pečenému mäsu, klobáse, cestovinám alebo hriankam, potom určite vyskúšajú recept na zeleninovú omáčku.

Salsa

3 kg paradajok sparíme, olúpeme
a pokrájame na malé kúsky
Pridáme:
hrsť sušených hrozienok
½ lyžičky mletého zázvoru
1 dcl octu
1 lyžicu soli
12 lyžíc cukru
2-4 feferónky (alebo bez)

Dusíme spolu do zhustnutia.
Potom pridáme:
2 zelené papriky, 2 cibule, 1 celú
hlávku cesnaku – všetko pokrájané nadrobno. Necháme prejsť
varom, už dlho nedusíme, aby
bola zelenina chrumkavá a horúce nalievame do pohárov. Chvíľu
sterilizujeme, alebo dáme dolu
dnom „do dunctu“.

Chilli omáčka

700 g čili papričiek
6 strúčikov cesnaku
4 polievkové lyžice cukru
1 polievková lyžica soli
Všetko spolu pomelieme na mäsovom mlynčeku, prípadne pomixujeme. Dáme do väčšieho
čistého pohára a zľahka prikryjeme. Omáčka bude kvasiť, zväčší svoj objem, treba ju každý deň
premiešať. Kvasenie trvá asi 5 - 7
dní. Vykvasenú omáčku dáme do
mixéra, pridáme 1 dcl octu, najlepšie biely vínny a pomixujeme.
Prepasírujeme cez jemné sitko a
prevaríme asi 10 minút - ešte trochu zhustne. Dáme do menších
pohárov, uchovávame v chlade,

sterilizovať netreba. Komu nevadia zrnká, nemusí pasírovať, stačí prevariť. Časť čili papričiek sa
môže pri mletí nahradiť červenou
paprikou, alebo kapiou, omáčka
má potom menej zrniek a je šťavnatejšia.
Miroslava Kramárová

KÁVOVÁ KULTÚRA
Spracovanie a praženie kávy
Nie je to tak dávno, čo som vás, čitateľov
Voderadčana, informoval o samotnom zbere
kávy a ako dôkladne treba pristupovať k tejto surovine. Keď sa sústredíme konkrétne na
výberovú kávu (specialtygradecoffee), pestovatelia na malých farmách kladú pri zbere
veľký dôraz na každú kávovú čerešňu, každé
zrnko. Ale čo ďalej?
Za každým zberom nasleduje SPRACOVANIE. Poznáme tri druhy spracovania kávy,
a to - suché (natural), premývané (washed)
a honey (med). Suchá metóda patrí medzi
najjednoduchšie, kedy sa zozbierané kávové čerešne rovnomerne rozložia a sušia pod
slnkom. Slúžia na to primárne veľké betónové plochy alebo kovové vyvýšené konštrukcie, ktoré zabezpečujú rovnomernú cirkuláciu vzduchu. Mokrá metóda je už o čosi náročnejšia. Nezrelé kávové čerešne sa oddeľujú od zrelých vo vodných kanáloch, tým
že zostávajú plávať na hladine. Zrelé čerešne sú následne technicky zbavované vrchnej
šupky a končia v nádrži, kde môžu fermentovať až po dobu 70 hodín a zároveň sa oddeľuje dužina od zrnka. Ďalej sú opäť premývané a usušené na veľkých plochách. Túto
metódu však nevyužívajú malé farmy, nakoľko dochádza k veľkej spotrebe vody, ale
výsledkom je jemná a špecifická chuť kávy.
Pri honey metóde sa najprv strhne vrchná
šupka čerešne, ale dužina okolo zrnka zostáva neporušená. Vďaka lepkavosti dužiny sa
pri sušení dostáva cukornatosť do zrnka, čo
má za následok sladké tóny a príjemnú aciditu (kyslosť) vo vašej káve.

Po spracovaní jednotlivými metódami, kávové zrná ešte nejaký čas odpočívajú. Následne sú olúpané a triedené podľa hustoty,
farby a veľkosti, keď sa môžu vytriediť aj
nejaké defektné zrná. Potom zostáva kávu
už len starostlivo zabaliť do jutových vriec
a transportovať priamo do pražiarní, kde nasleduje PRAŽENIE.

Táto etapa si vyžaduje skúsenosť pražiara,
ktorý si na základe dĺžky a intenzity praženia môže vytvoriť špecifický chuťový profil. Na základe praženia potom cítite v káve
rôzne chute - od príjemne ovocných a sladkých až po príchuť kakaa. Pamätajte však,
že prepraženie káve škodí, strácajú sa špecifické chute, začína horknúť a vypúšťať kávový olej - kafeol. Takáto káva sa stáva chuťovo prázdnou a všetko dobré sa z nej vytráca. Preto je lepšie preferovať bledšie praženie zŕn, kde cítiť plne využitý potenciál

kávy. Neobávajte sa, ak cítite v káve jemnú
kyslosť, je to v poriadku.
Samozrejme nemôžem zabudnúť ani na prácu baristu, ktorý celý tento proces zakončuje. Avšak stále existujú prevádzky, kde Vám
„barista” celý ten skvelý príbeh kávy môže
pokaziť zlou prípravou. Preto, ak ste skutoční gurmáni, skúste navštíviť vybrané prevádzky, kde si baristi potrpia na správnej príprave, prípadne Vás niečo nové naučia.
Neváhajte experimentovať.
Andrej Šiška, barista (Kaviareň Thalmeiner)

zdroj: Standart magazín, www.standartmag.com

Zrnko múdrosti

Sťažovať sa je vždy prejavom toho, že neprijímame to, čo je. Keď si na niečo sťažujeme, robíme zo seba obeť. Preto nežiaducu situáciu buď zmeňme, alebo prijmime...
Všetko ostatné je bezvýznamné...
Eckhart Tolle
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