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Editoriál
A

je tu opäť....bez ohľadu na súčasnú situáciu, na spoločenskú, či politickú atmosféru, na ľudské rozpoloženie, či krízový stav..... koniec ďalšieho roka. Roka
2020, na ktorý budeme dlho spomínať. Rok, ktorý preskúšal
našu trpezlivosť, obetavosť, poslušnosť, ľudskosť, ústretovosť, vynaliezavosť a mnoho ďalších schopností. Rok, ktorý
nám mal niečo ukázať, niečo nás naučiť, možno nás v niečom
zmeniť... Čo je však potešiteľné je fakt, že i napriek všetkému,
čas aj život našťastie plynú ďalej akoby sa „nič“ nedialo a to
nám dáva nádej, že všetko raz pominie a všetko sa raz skončí...Aj „koronakríza“.

Hoci rok 2020 bol náročný po všetkých stránkach, nemožno ho hodnotiť iba v negatívnom svetle. Čeliac novým
situáciám, výzvam, skúsenostiam, môžeme tento rok hodnotiť aj ako rokom úspešným. Opäť sa nám podarilo v obci
niečo upraviť, zrekonštruovať, vybudovať, vytvoriť, zlepšiť,
zmodernizovať. Urobilo sa mnoho práce, ktorá mnohokrát
navonok nie je viditeľná, no pritom má zjavný vplyv na kvalitu života občanov našej obce. O tom, čo sa nám spoločne
podarilo od ostatného vydania „Voderadčana“ zrealizovať sa
budete môcť dočítať na nasledujúcich stránkach. Všetci sme
sa snažili počas roka vyvíjať aktivity, zabezpečiť fungovanie
oblastí života obce, aspoň v takom režime ako nám to dovoľovala aktuálna situácia. Bežne sme sa stretávali s improvizáciou, expresnou flexibilitou, hľadaním krízových riešení,
či alternatív v duchu „keby niečo“, neistotou, či bude možné
pokračovať na prácach a procesoch ako sme si naplánovali,
prijímaním ad-hoc riešení, či rozhodnutí. Aj z týchto dôvodov
možno nevyšlo všetko tak, ako by sme si predstavovali. Ale aj

Novinky

z našej obce
do Vášho mobilu

to patrí k životu. Podstatné však
je, že sme sa všetko snažili robiť
v plnom nasadení, pri najlepšej
vôli, s čistými úmyslami k spokojnosti občanov. Na tomto
mieste chcem vyzdvihnúť snaženie a prácu všetkých, ktorí sa podieľali na výsledku nášho
spoločného diela, a to poslancom Obecného zastupiteľstva
Obce Voderady za konštruktívny dialóg, podporu a prijímanie
rozumných rozhodnutí, mojim kolegom – pracovníkom obecného úradu za spoluprácu, ochotu a plnenie si úloh častokrát
nad rámec svojich povinností a na úkor svojho času, členom
Komisií zriadených pri OZ za cenné rady a názory, vedeniu
a celému kolektívu ZŠ s MŠ, či ZUŠ za zabezpečovanie výukového procesu pre naše deti v týchto neľahkých podmienkach,
všetkým organizáciám pôsobiacim v našej obci DHZ Voderady, FK Voderady, JDS Voderady, PZ Gidra, spevácky súbor
Prameň, OZ Naše Voderady, ktoré aj v týchto časoch realizovali naplánované aktivity v rozsahu, aký mohol byť uskutočnený vzhľadom na aktuálnu situáciu. Poďakovanie patrí
aj dobrovoľníkom, ktorí v tomto roku pôsobili na rôznych
poliach pôsobnosti – počnúc environmentálnymi aktivitami, cez kultúrne až po aktivity chrániace zdravie a životy nás
ostatných. Spoločným menovateľom všetkých týchto ľudí je
chuť žiť, tvoriť, pomáhať a byť prínosom pre svoju komunitu,
čo je nesmierne sympatické a cenné a za to im všetkým ešte
raz ĎAKUJEM!
Tak ako som uviedla vyššie, čas neúprosne letí bez ohľadu na situáciu a tak sa pomaly, ale isto blížime ku koncu roka,
s ktorým sú spojené aj najkrajšie
sviatky roka, Vianoce.

Predstavujeme Vám službu pre občanov:
Mobilnú aplikáciu s názvom „V OBRAZE“.
Aplikácia Vám prináša prehľad aktualít z nášho webu, upozorní Vás na
novo vložené správy, dozviete sa včas o pripravovaných akciách, môžete
si prehliadnuť fotograﬁe alebo dokumenty zverejnené na úradnej tabuli.

Ako si aplikáciu stiahnuť cez Google play alebo App Store?


Vo Vašom mobile si otvorte aplikáciu „Obchod play“
alebo „App Store“.




Do vyhľadávacieho okna zadajte názov „V OBRAZE“.
Kliknite na Inštalovať.



Po nainštalovaní kliknite na položku Otvoriť
(povoliť oznámenia).



Po otvorení pridáte vašu obec.



Po výbere obce sa dáta automaticky z webu nahrajú
do mobilnej aplikácie.

Aplikáciu si môžete stiahnuť aj cez QR kódy
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Preto mi milí spoluobčania dovoľte na záver tohto Editoriálu zo srdca
Vám všetkým popriať krásne a spokojné prežitie Vianoc, aby boli tieto
čarovné sviatky plné lásky, splnených
prianí, radosti a vzácnych chvíľ prežitých so svojimi najbližšími, a aby boli
pre nás všetkých zdrojom viery, pokoja a duchovnej sily do ďalších dní.
Prajem Vám, aby toto čaro pretrvalo
vo Vašich rodinách aj v roku 2021,
a v ňom pevné zdravie, Božie požehnanie, spokojnosť, radosť a obyčajné
ľudské šťastie Vám všetkým zo srdca
želá
Anita Gajarská,
Vaša starostka
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Čo nového v:
...stavebnej oblasti
 Rekonštrukcia chodníkov a preložka NN vedenia do
zeme - ulica Koniarekova a Poštová – ako sme už informovali v lete, prípravné administratívne, právne a technické práce boli zrealizované v prvom polroku 2020. Následne
bol počas leta zrealizovaný schvaľovací proces na príslušných úradoch a prebehol proces výberového konania na
realizátorov oboch aktivít – a to preložky NN vedenia do
zeme, vrátane inštalácie nových stĺpov so svietidlami verejného osvetlenia, či inštalácia verejného rozhlasu a rekonštrukcie chodníkov, vybudovanie parkovacích miest
a rekonštrukciu miestnej komunikácie. Práce spojené s prvou aktivitou sa začali realizovať v mesiaci august a v tomto čase sú riadne ukončené. Rozsah týchto prác sa realiteľom tejto ulice, ktorí musia znášať diskomfort v podobe
zablatenej, znečistenej ulice, či vstupov do ich príbytkov.
Ďakujem Vám všetkým za trpezlivosť a ústretovosť, pevne
verím, že konečný výsledok bude stáť za to.
 Rekonštrukcia Materskej školy – zateplenie, dažďová
kanalizácia, preložka vodomernej šachty a nové chodníky. To, čo sme na začiatku prípravy tohto projektu deklarovali, že bude veľkou výzvou nielen pre samotných projektantov, ale bude výzvou aj pre samotného realizátora diela
bolo naozaj pravdou. Tým, že celý objekt MŠ mal už svoj
vek, ako aj fakt, že doteraz nikdy neprešiel rozsiahlejšou
rekonštrukciou, počas samotnej realizácie prác sa objavilo
niekoľko ďalších problémov, ktoré bolo potrebné urgent-

zoval aj na susednej ulici Poštovej. Súbežne s preložkou
NN sa v priebehu októbra začali aj práce na rekonštrukcii
chodníkov, budovaní parkovacích miest, pričom záverečnou aktivitou tohto projektu bude rekonštrukcia miestnej
komunikácie. Všetky práce by mali byť ukončené v termíne do 20.12.2020. Verím, že dodávateľ prác dodrží zmluvne stanovené termíny a obyvatelia Koniarekovej ulice už
budú sláviť sviatky Vianoc na ulici v „novom šate“. Týmto
projektom v našej obci pribudne nová, moderná ulica s vybudovanými parkovacími miestami, ktoré verím, že prispejú k riešeniu kritickej situácie čo sa týka priechodnosti
ulice. Momentálne vlhké a sychravé počasie však spôsobuje vrásky na čele nielen nám, ale aj samotným obyva-
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prác sa stihlo uskutočniť, ale žiaľ mnohé okolnosti spomalili práce a tak plán na ukončenie celého areálu, a to dobudovanie farebných plôch v chodníkoch, terénne a sadbové
úpravy, na dvore úprava „vodárne“, ako aj výmena herných
prvkov na ihrisku prebehne zjari, hneď ako to dovolia poveternostné podmienky. To však nič nemení na skutočnosti,
že objekt je prevádzkyschopný a plne funkčný. Čomu som
však rada, podarilo sa nám nad rámec plánu zabezpečiť
výmenu betónového bariérového plotu, ktorý bol taktiež
už dlhší čas v havarijnom stave. Momentálne prebiehajúce
práce by mali byť ukončené začiatkom decembra 2020. Samotná prevádzka MŠ v takýchto „bojových“ podmienkach,
ešte aj za dodržiavania opatrení v súvislosti s pandémiou si
vyžadovala veľmi osobitý a najmä chápavý prístup nielen
zo strany rodičov, detí ale najmä samotných zamestnancov
MŠ. Týmto by som sa Vám chcela všetkým veľmi pekne poďakovať za trpezlivosť, tolerantnosť a ústretovosť. Verím,
že MŠ bude slúžiť našim deťom ešte dlhé roky a nebude
potrebné v nasledujúcich rokoch realizovať rekonštrukciu
takéhoto rozsahu.
ne riešiť. Počas získavania všetkých potrebných povolení
k stavbe, vrátane vodnej stavby, prebehlo výberové konanie na realizátora diela a tak sa už v polovici júla mohli práce začať. Postupne sa pred našimi očami menil celý areál
MŠ. Zo starej, smutnej, ponurej budovy MŠ, s rozpadnutými chodníkmi sa pomaly stáva nový, bezpečný, veselý, farebný objekt, ako stvorený pre svojich návštevníkov. Som
spokojná aj s vyriešením dlhodobého problému spojeného
s odvodom dažďových vôd, ktoré nám doposiaľ spôsobovali deštrukciu objektov. V priebehu prác sa vyriešili aj
pretrvávajúce problémy so zatekaním strechy. Veľký objem
Vizualizácia projektu prístavby ZŠ

 Príprava projektových dokumentácií – Prístavba pavilónu ZŠ – vzhľadom na to, že v horizonte niekoľkých rokov
vyvstane potreba navýšiť kapacity ZŠ v súvislosti s nárastom počtu žiakov navštevujúcich našu ZŠ sme po diskusiách s vedením ZŠ počas letných prázdnin uskutočnili
niekoľko pracovných stretnutí s projektantmi za účelom
navrhnutia technického riešenia prístavby ZŠ, v takom
rozsahu, aby zohľadňoval potreby ZŠ. V súčasnom období
sa finalizuje návrh riešenia so spracovateľom projektovej
dokumentácie.
 Rekonštrukcia chodníkov a dažďových rigolov - ulica
Cíferská – v tomto roku bola spracovaná kompletná projektová dokumentácia, schválená poslancami obecného
zastupiteľstva. Momentálne prebieha proces vyjadrovania
všetkých zainteresovaných orgánov a následne bude riešené stavebné konanie. Začiatkom roka 2021 prebehne výberové konanie na realizátora diela, predpoklad začatia prác
je naplánovaný na mesiac apríl – máj 2021.
 Rekonštrukcia rigolov ulica - Školská, Hlinická – v tomto
roku boli spracované projektové dokumentácie, ktoré boli
predložené na posúdenie kompetentným orgánom.
 Rekonštrukcia Kultúrneho domu – v priebehu roka 2020
bola spracovaná projektová dokumentácia pre územné konanie, ktorého proces momentálne prebieha. Po komunikácii s riešiteľmi PD bola stanovená etapizácia jednotlivých
procesov vzhľadom na náročnosť projektu (finančnú, právnu aj technickú), ako aj potrebu zachovať v obmedzenom
režime fungovanie Kultúrneho domu pre potreby občanov.
Prvá etapa prác, po úspešnom absolvovaní výberového konania na dodávateľa prác sa predpokladá v prvej polovici
roku 2021. Realizácia ostatných etáp bude závisieť od po-
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stupu prác, ako aj priebehu schvaľovacích konaní.
 Cykloprístrešky – v súčasnom období obec pripravuje
podklady, najmä technické špecifikácie predmetu zákazky
k spusteniu procesu verejného obstarávania na dodávateľa diela. Predpoklad realizácie aktivity je prvá polovica
roku 2021.

...odpadovom hospodárstve
a ochrane životného
prostredia
 Obec pokračuje v prípravných prácach spojených s nastavením efektívnejšieho a „spravodlivejšieho“ systému
odpadového hospodárstva v našej obci. Vzhľadom na
novelizáciu príslušných právnych predpisov, ktoré v určitých momentoch zásadným spôsobom menia podmienky, a ktoré majú vplyv aj na samotné samosprávy, proces
nastavenia „nových“ podmienok skomplikovali a predĺžili.
Nové nastavenie systému OH v našej obci sme predpokladali už začiatkom roka 2021, avšak tieto objektívne skutočnosti odložia realizáciu tejto iniciatívy o niekoľko mesiacov
neskôr. Žiaľ to, akým spôsobom dohodne obec podmienky
a akým spôsobom prebehne dohoda o podmienkach spolupráce nie je len v rukách obce. Mnohé procesy a kroky,
ktoré sme uskutočnili už počas roka 2020 spomalila aj sa-

motná kríza. To však nič nemení na skutočnosti, že neustále prebiehajú rokovania so zainteresovanými stranami, pri
zachovaní všetkých benefitov, ktoré naša obec vďaka dobre nastaveným opatreniam už dlhšie obdobie užíva. Kríza
však nespôsobila len spomalenie zmeny, ale spôsobila aj
nadmernú produkciu odpadov, ktorá sa prejavila nielen
na jar v rámci prvej vlny pandémie, ale tento trend pokračoval aj v letnom období. Už v septembri sme dosiahli
úroveň produkcie odpadu ako v predchádzajúcich rokoch
v decembri. Momentálne nemáme k dispozícii kompletné
podklady od zberových spoločností, ale priebežné výpočty indikujú, že i napriek navýšeným kapacitám na triedené
zložky odpadu, nám množstvo zmesového komunálneho
odpadu vzrástlo natoľko, že percento vytriedenia sa v našej obci bude približovať k miere vytriedenia za minulý rok,
čo je pre mňa osobne sklamaním a čo spôsobí aj navýšenie poplatku za uloženie jednej tony odpadu na skládku.
Súčasne sa náklady na nakladanie s odpadom zvýšia aj
vzhľadom na novú povinnosť obcí v súvislosti so zberom
a zneškodnením kuchynského odpadu. Samosprávy čaká
náročné obdobie aj v tejto oblasti, no nevzdávame sa a verím, že čoskoro nájdeme spôsob, ako naplniť našu víziu.
V dňoch 20. – 21.11.2020 prebehol v našej obci už tradičný zber elektroodpadu. Vyslovujem poďakovanie všetkým,
ktorí sa do tohto podujatia aj vzhľadom už na nie ideálne
počasie zapojili.
 V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia sa taktiež
podarilo zrealizovať niekoľko zaujímavých aktivít, ktoré stoja za zmienku. V lokalite vetrolam za Outletom sa
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uskutočnila výsadba stromčekov vďaka iniciatíve dvoch
pánov Viliama Benkovského a Ondreja Fatranského, ktorým chcem na tomto mieste poďakovať o to viac, že nejde
o jednorazovú záležitosť. Počas víkendu vysadili celkovo
35 stromčekov - 2 ks agát biely, 22 ks gledíčia trojtŕňová, 11
ks borovica čierna. Ďalšia výsadba na doplnenie chýbajúcich stromov vo vetrolamoch bude pokračovať v budúcom
období z vlastnoručne dopestovaných a obstaraných drevín a kríkov.
 Vďaka patrí aj ďalším dobrovoľníkom, ktorí realizujú pravidelné brigády zamerané na údržbu a čistenie verejných
priestranstiev.
 Nakladanie s odpadovými vodami – počas predchádzajúcich dní boli niektorým z Vás doručené výzvy z obecného úradu na predloženie dôkazu o spôsobe nakladania
s odpadovými vodami. Nie je žiadnou novinkou, že každá
nehnuteľnosť MUSÍ byť napojená na verejnú kanalizáciu,
pokiaľ je to možné. Z tohto dôvodu príslušný okresný úrad
pravidelne monitoruje situáciu prostredníctvom obecných
úradov a kontroluje aktuálny stav úrovne napojenia do-
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mácností na verejnú kanalizáciu. Na tomto mieste by som
Vás všetkých chcela požiadať o splnenie si tejto povinnosti
a informovania nášho úradu v zmysle postupu uvedeného
v doručenej výzve. Za Vašu spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

...v oblasti kultúry:
 Vzhľadom na situáciu sme tento rok stihli realizovať iba
niekoľko naplánovaných kultúrnych podujatí. O tých, ktoré
boli zrealizované, či už podujatí v rámci projektu Kultúrneho leta, Uvítanie detí do života si môžete prečítať podrobnejšie ďalej.
 To, či a aké podujatia budú v nadchádzajúcom období realizované je v tomto období ešte predčasné hovoriť. Samozrejme plány máme...uvidíme či ich bude možné vzhľadom
na aktuálne opatrenia a situáciu aj zrealizovať.

Aj Voderady „to“
zvládli a zvládajú...

...á

no mám na mysli boj s pandémiou ochorenia Covid-19. Cieľom tohto článku však nie je dookola
zaoberať sa touto každodennou „témou dňa“ za
ostatných 10 mesiacov, ale skôr vyjadriť vďačnosť a hrdosť na
nás Voderadčanov, akým spôsobom zvládame túto neľahkú
situáciu. V predchádzajúcom vydaní nášho časopisu sme sa
zmieňovali o dobrovoľníckych aktivitách spojených so šitím
a distribúciou rúšok v obci, o poskytovaní pomoci všetkým
tým, ktorí sa ocitli v karanténe, či nebodaj museli zabojovať
s týmto ochorením v prvej vlne pandémie. Prichádzalo postupne leto a tajne sme dúfali, že sa situácia znormalizuje.
Aj sa nám na chvíľku „uľavilo“, i keď mnohé opatrenia zostali
v platnosti a tak naša ostražitosť zostala naďalej v pohotovosti. S blížiacim sa koncom leta sme verili, že v takomto režime
prežijeme aj jeseň, no opak bol pravdou. Napriek tomu, že sme
všetci mali vedomosť, že na jeseň príde druhá vlna pandémie,
nikto si netrúfol predikovať jej silu, a že výsledkom uplatňovaných opatrení bude opäť ochromenie chodu bežného života - opakované zatvorenie školských tried, MŠ, ZUŠ prechod
na dištančné vzdelávanie (za čo vyjadrujem všetkým deťom,
rodičom, pedagógom nesmierny obdiv), zatvorenie kostolov,
opatrenia znamenajúce stopku pre akékoľvek športové súťa-
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že, kultúrne podujatia a navyše sa pred samosprávami objavila povinnosť zrealizovať celoplošné testovanie na Covid-19
v dňoch 31.10.2020 a 1.11.2020. Príprava tejto aktivity bola
obzvlášť náročná, pretože sa riešila „za pochodu“ pri neustále sa meniacich podmienkach, ktoré neboli jednoznačné ani
pár hodín pred samotným testovaním. Spoľahli sme sa však
na náš zdravý úsudok, na naše schopnosti...Našim jediným
cieľom bolo zabezpečiť také podmienky na testovanie, aby
bol v bezpečí testovací tím, ako aj samotní testovaní občania.
Verím, že sa nám takéto podmienky podarilo zabezpečiť, a tí
ktorí sa prišli dať otestovať sami zistili, že sme naozaj spravili
maximum za danej situácie. To, že sme mali tempo testova-

nia od začiatku naozaj vražedné, svedčí aj počet otestovaných v prvý deň, čo predstavovalo 787 občanov na jednom
odbernom mieste. Bol to úžasný, nadľudský výkon. Celkovo
sme počas dvoch dní otestovali 1099 občanov. To, že sme boli
schopní takto pracovať na plné obrátky sme vďačili tomu, že
sme sa zišli opäť partia ľudí s „rovnakou krvnou skupinou“. Od
začiatku sme fungovali ako zohraný tím, každý rešpektoval
pravidlá hry, každý vedel akú úlohu plní. V takej situácii totiž
nie je času na to, aby niekto niekoho kontroloval, každý bol
plnohodnotným článkom tímu, ktorý si svoju pozíciu plnil na
100%. Počas dní testovania Voderadčania ukázali svoje „srdce“, slová vďaky, podpory či uznania nás tešili a dodávali nám
energiu pokračovať ďalej. Tým, že som hrdá na nás všetkých
som mala na mysli aj skutočnosť, že pred samotným testo-
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vaním som vyzývala o prejavenie spolupatričnosti a ústretovosti k seniorom, ťažko zdravotne postihnutých občanom, tehotným ženám, či mamičkám s deťmi, aby sme ich pri čakaní
na testovanie uprednostnili. Toto sa do bodky splnilo. Opäť
sme ukázali to „dobré v nás“ a nemali sme najmenší problém
uprednostniť toho, kto to naozaj potreboval. Neviem, či túto
aktivitu môžem hodnotiť pozitívne (minimálne vzhľadom na
výsledok testovania, áno), no s odstupom času naozaj môžem
konštatovať, že testovanie preverilo naše limity manažérske,
ľudské, technické, personálne aj finančné.
To, že sa testovanie mohlo uskutočniť je zásluha mnohých
ľudí, ktorým chcem opakovane aj na tomto mieste poďakovať.
Z celého srdca ďakujem všetkým (dúfam, že mi bude odpustené, že neuvediem konkrétne mená, a to z dôvodu, aby som
na niekoho nechtiac nezabudla) zdravotníkom, policajtom,
vojakom, dobrovoľníkom, členom DHZ, ktorí na našu výzvu
o pomoc zareagovali a prejavili ochotu pomôcť nám všetkým.
Súčasne chcem poďakovať poslancom OZ, mojim kolegom za
súčinnosť pri príprave testovania, ako aj samotnej účasti na
ňom, som rada, že vás všetkých mám, aj za to akí ste....
Nevieme, čo nám budúcnosť prinesie, ale jedno viem isto,
že ak má človek pri sebe správnych ľudí, spoločnými silami
sa dajú zdolať všetky prekážky a skúšky, aj celoplošné testovanie, ktoré nás možno opäť čaká. V týchto neistých časoch
chcem ubezpečiť všetkých, že v prípade potreby sme pripravení podať pomocnú ruku, pretože si uvedomujeme možno viac
ako kedykoľvek predtým, že najdôležitejšie je byť ľudský, empatický, ústretový, pretože nikto z nás nevie, kedy bude sám
pomoc potrebovať.
Na záver už len skromné prianie, zo srdca Vám všetkým
prajem pevné zdravie, aby sme zvládli všetko čo má pre nás
osud, život, náhoda pripravené..... a ja verím, že bude už len
lepšie.....
S úctou
Ing. Anita Gajarská, starostka obce
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Generálny pardon
spoločnosti TAVOS, a.s.
november 2020 poslala všetkým vlastníkom spomínaných nehnuteľností upozornenie – resp. výzvu, na napojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu a uzatvorenie zmluvy na odvod
odpadových vôd so spoločnosťou TAVOS, a.s. a výzvu, na predloženie dokladov o spôsobe nakladania a zneškodňovania odpadových vôd, a to aj vlastníkom nehnuteľností, ktorí splaškové odpadové vody nemôžu odvádzať do verejnej kanalizácie,
z dôvodu neexistencie vetvy verejnej kanalizácie.

T

rnavská vodárenská spoločnosť - TAVOS, a. s. zavádza
od 1. novembra 2020 do 31. decembra 2020, tzv. generálny pardon pre tých, ktorí odoberajú pitnú vodu
alebo odvádzajú odpadové vody do kanalizácie bez zmlúv.
O jeho udelení rozhodlo predstavenstvo spoločnosti TAVOS,
a. s. s cieľom zrušiť „čiernych“ odberateľov vôd a „čiernych“
producentov odpadových vôd.

Na podmienky našej obce sa vzťahuje iba oblasť napojenia
sa na verejnú kanalizáciu, ktorej správu v obci Voderady zabezpečuje spomínaná spoločnosť TAVOS, a. s.. Odberu pitnej
vody sa to však netýka, pretože odber pitnej vody je v našej
obci zabezpečovaný malou vodárenskou spoločnosťou – MAVOS, s.r.o..
Čo teda, tzv. generálny pardon znamená? Ide o vymedzené obdobie, v ktorom môžu občania zlegalizovať napojenie
na verejnú kanalizáciu a vodárenská spoločnosť TAVOS, a. s.
nebude takýchto „čiernych“ zákazníkov nijako riešiť ani postihovať. V opačnom prípade, po skončení generálneho pardonu,
bude spoločnosť TAVOS, a. s. od januára 2021, po zistení neoprávneného napojenia sa na verejnú kanalizáciu, voči takýmto
osobám uplatňovať nielen nároky podľa Občianskeho zákonníka, ale bude sa obracať aj na orgány činné v trestnom konaní, s trestnými oznámeniami pre podozrenie zo spáchania
trestného činu krádeže podľa Trestného zákona.
Povinnosť napojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu
vyplýva z § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a tiež
z § 3 ods. 1 a 2 VZN č. 1/2012 o verejnej kanalizácii a nakladaní
s odpadovými vodami v obci Voderady.
Nakoľko v našej obci máme nehnuteľnosti, ktoré nie sú
pripojené na verejnú kanalizáciu, resp. sú pripojené, ale bez
existujúcich zmlúv so spoločnosťou TAVOS, a.s., Obec Voderady na základe podkladov zo spoločnosti TAVOS, a.s. v mesiaci
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V prípade nesplnenia povinností v zmysle § 10 ods. 2 a 5
VZN č. 1/2012 o verejnej kanalizácii a nakladaní s odpadovými
vodami v obci Voderady, tak môže byť fyzickej osobe – občanovi, uložená pokuta rozhodnutím do výšky 33 EUR a právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie,
môže obec uložiť pokutu až do výšky 6 638 EUR.
Autor: Ing. Dominika Plavuchová, OcÚ

Štatistika z evidencie
obyvateľov - stav
k 20.11.2020
Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci Voderady: 1593
Z toho:
Deti do 15 rokov

312

Občania 15 – 18 rokov

48

Občania 18 – 60 rokov

931

Občania nad 60 rokov

302

Od 1.1. 2020 – 20.11. 2020
 sa prisťahovalo 49 občanov
 sa odsťahovali 12 občania
Štatistika z matriky od 1.1.2020 - 20.11.2020
 Počet novonarodených detí: 13
 Počet úmrtí: 11
 Počet uzavretých manželstiev: 6
Poznámka redakcie: Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov neuvádzame konkrétne mená a priezviská obyvateľov.
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Sčítanie obyvateľov v roku
2021 prvýkrát elektronicky
Sčítanie obyvateľov sa uskutočňuje každých 10 rokov. Doposiaľ sa proces sčítania uskutočňoval prostredníctvom
zamestnancov Štatistického úradu, ktorí osobne navštívili
domácnosti. Budúci rok nás čaká prvé elektronické sčítanie
obyvateľov, ktoré sa uskutoční v termíne od 15. februára 2021
do 31. marca 2021. Všetci občania Slovenskej republiky, ktorí
majú na území Slovenskej republiky trvalý, prechodný, prípadne tolerovaný pobyt sú povinní sa sčítať pomocou sčítacieho formulára, ktorý v uvedenom termíne bude dostupný
na webovej stránke www.scitanie.sk, alebo prostredníctvom
mobilnej aplikácie. Deti sčíta ich zákonný zástupca. Občania,
ktorí nemajú možnosť, aby sa sčítali sami – napr. nemajú internet, alebo sa nebudú vedieť sčítať, budú sa môcť obrátiť na
Obec a sčítajú sa za pomoci sčítacieho asistenta. Imobilných
občanov na ich žiadosť navštívi mobilný asistent v domácnosti. Bližšie informácie Vám poskytneme pred začiatkom sčítania prostredníctvom webového sídla Obce Voderady a prostredníctvom rozhlasu.

Sčítanie domov a bytov

tronicky. Pred samotným zahájením procesu sčítania boli
dve zamestnankyne obce vyškolené a po získaní certifikátu a
prístupových práv mohli začať údaje o každom dome a byte
nahadzovať do formulára sčítania. Štatistický úrad obciam
predpripravil dáta, ktoré o dome, alebo byte mal k dispozícii. Obec počas elektronického sčítania kontroluje a dopĺňa
údaje podľa skutkového stavu s využitím kolaudačných rozhodnutí k nehnuteľnostiam, informačného systému Registra adries a mapového portálu obce. V prípade, ak sa počas
sčítania domov a bytov našli v nedostatky, poverení zamestnanci sa ich čo najskôr snažili odstrániť. Sčítanie domov a bytov Obec vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Termín sčítania domov a bytov je stanovený od 1. 6. 2020
do 15. 2. 2021, pričom stav domu/ bytu sa posudzuje k 31. 12.
2020. Momentálne má Obec Voderady sčítaných cca 90 %.
Údaje zo sčítania domov a bytov môže Slovensko využiť na:





plánovanú novú infraštruktúru, budovanie ciest
plánovanú výstavbu bytov – potreby v konkrétnom regióne
plánovanie materských a základných škôl
plánovanie zriadení stacionárov pre dôchodcov

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa nerealizuje len na
Slovensku, ale vo všetkých štátoch európskej únie.

Po zavedení uličného systému v obci Voderady sa poverení
zamestnanci obce začali venovať sčítaniu domov a bytov,
ktoré sa prvýkrát v rámci celého Slovenska vykonáva elek-

Autor: Gabriela Pittová, OcÚ

2
pri analýzach
populačných štruktúr,
reprodukčného
správania, vzdelanostnej
štruktúry, domácností

PRÍNOS A VÝZNAM SČÍTANIA

3
sú podkladom pri
prognózovaní
jednotlivých oblastí
spoločenského života

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie
umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša
nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej
demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych
štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich
bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov,
domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom
rozsahu získať.

Podrobné informácie, ktoré súvisia so Sčítaním
obyvateľov, domov a bytov 2021, získajú obyvatelia
na webovej stránke:

AKO MÔŽE SLOVENSKO
VYUŽIŤ ÚDAJE ZO SČÍTANIA

WWW.SCITANIE.SK

1
na plánovanie novej
infraštruktúry

posilnenie dopravnej siete
budovanie ciest a záchytných parkovísk
rozmiestnenie a budovanie zariadení
poskytujúcich služby
zistenie potreby výstavby školských
zariadení, zariadení sociálnych služieb,
zdravotníckych zariadení
budovanie oddychových zón, parkov,
detských ihrísk
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Kultúrne leto vo Voderadoch
alebo covido-nekultúra...

K

oronavírus a opatrenia s ním spojené si vyžiadali svoju daň a kultúra nielen v obci Voderady na istý čas
pocítila stagnáciu. Keď sme sa v preplnenej sále Kultúrneho domu vo Voderadoch skvele zabávali na Reprezentačnom obecnom plese, ktorý tradične otvára kultúrne dianie
v obci, ešte sme netušili, že väčšina plánovaných podujatí
menšieho či väčšieho rozsahu budú musieť byť v zmysle nariadení vlády zrušené. Počas prvej vlny pandémie sa neuskutočnili: Mariášový turnaj, posedenie ku Dňu učiteľov, Stavanie
Mája, Deň matiek, Deň detí a najväčšie podujatie, ktoré Obec

Voderady organizuje – Obecný deň. A veru je za čím smútiť,
pretože posledné spomenuté podujatie malo byť tentokrát
dvojdňové a tak voderadčania a návštevníci našej obce prišli
o zážitok z vystúpenia speváčky Kristíny (už po druhý krát),
Petra Cmoríka, Gizky Oňovej, Duchoňovcov, dychovej hudby
Skaličané, kapely Rock Reunion a z iných zaujímavých sprievodných aktivít. Podujatie si vyžaduje dôkladnú a dlhodobú
logistickú prípravu a zrazu sa naše plány zrútili ako domček
z kariet. Nuž, ale zdravie a ochrana obyvateľov je na prvom
mieste, a tak nám nezostalo nič iné, iba sa so vzniknutou situáciou vysporiadať. Od začiatku roka sme taktiež pracovali
na úplne novom kultúrnom projekte pod názvom „Kino pod
hviezdami“ ktorý mal priniesť voderadčanom filmové zážitky
z premietania filmov pre deti aj dospelých každý druhý piatok
večer, na kultúrnej zóne. Ani túto aktivitu sa nám pre opatrenia a hlavne z obáv z neistoty, ktorú pandémia prinášala,
nepodarilo zrealizovať.
Malé svetielko nádeje všetkým priaznivcom kultúrnych
eventov prinieslo postupné uvoľňovanie opatrení a v „medziobdobí “ sa nám podarilo zorganizovať aspoň zopár menších podujatí v rámci kultúrneho leta v mesiacoch júl a august.
19. júla Obec Voderady zrealizovala koncert určený hlavne deťom v škôlkarskom veku. Počasie v ten deň bolo veľmi
neisté a tak sme zážitok z vystúpenia obľúbenej dvojice malej speváčky Haničky a kocúrika Murka deťom „preniesli“ do
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18:30 do 22:00 hod., ktoré nám spríjemnila trojica muzikantov
TRIO ACOUSTIC hrajúca domáce aj svetové hity v akustickom
prevedení. Predstavili sa vo Voderadoch už po tretí krát, v rámci kultúrneho leta na Kultúrnej zóne v centre obce Voderady to
však bola ich premiéra. Návštevníci si mohli pochutiť na výbornej cigánskej pečienke a horúci letný večer bol ako stvorený pre občerstvenie v podobe chladeného pivka.

kultúrneho domu. Túto najobľúbenejšiu bábkovú dvojicu deti
poznajú z YouTube (viac ako 30 miliónov videní), z CD a DVD,
zo živých koncertov po celom Slovensku a tiež z ich seriálu,
ktorý vysiela Detská televízia JOJKO. Hodinové vystúpenie Haničky a Murka bolo kombináciou živého a dynamického koncertu a bábkového divadla a deti si na ňom mohli zatancovať
a interaktívne sa zapájať do programu. Spoločnosť dvom veselo-farebným bábkam robil tím štyroch bábkohercov: dvaja
viedli Haničku a Murka ukrytí za kulisami a dve boli v pozícii
ich veľkých kamarátiek - ako sprevádzajúce speváčky a herečky. Vstup na ich vystúpenie v sále kultúrneho domu bol možný
iba s identifikačným náramkom a za prísnych protiepidemických opatrení. Počas koncertu sa deti aj rodičia mohli občerstviť ovocnými šťavičkami a sirupmi, ktorých predaj zabezpečovali manželia Krajčovičoví.

16.augusta sa uskutočnilo koncertné vystúpenie ľudovej
hudby Borovienka. Sprievodné humorné hovorené slovo kapelníka pána Slabého spolu s profesionálnym podaním pestrej
palety ľudových piesní v netradičnom hudobnom obsadení
Borovienky, navodili príjemnú uvoľnenú atmosféru. Základom
repertoáru Borovienky sú ľudové piesne viac ako 100 rokov
staré z okolia Vrbového, ktoré pozbieral a zapísal do zbierky
Štefan Anton Pyšný, ktorý povedal: „nedajme zahynúť slovenským ľudovým piesňam, ktoré sú a zostanú svieže a aktuálne.

Hanička a Murko otvorili sériu podujatí Kultúrneho leta
vo Voderadoch 2020 a stretlo sa s priaznivým ohlasov našich
„malkáčov“. Veru, niet nad to, ako sa dívať na ich veselé šantenie a rozžiarené očká.
Ďalším z podujatí, ktoré sa tentokrát podarilo zorganizovať
na kultúrnej zóne, bolo posedenie pri muzičke 1.augusta od

Zbierajme ich od staršej generácie, aby s ňou nevymreli a učme
mládež spievať tieto piesne.” Dnes je repertoár obohatený
o piesne získané aj vlastnou tvorbou a zberateľskou činnosťou
členov a priateľov Borovienky, najmä z okolitých dedín Lančár,
Chtelnica, Krakovany. Borovienka vystupuje na koncertoch po
dedinách a mestách Slovenska i zahraničia – Chorvátsko, Česko, Rakúsko, Švajčiarsko, Nórsko, Srbsko, Poľsko, kde svojim
hudobným stvárnením rozširujú slovenské ľudové piesne. Sme
radi, že navštívili aj Voderady a to už po druhý krát.
Obec Voderady v spolupráci s Poľovníckym združením
GIDRA Voderady zorganizovali v závere prázdnin Rozlúčku s letom, ktorá sa uskutočnila dňa 29.augusta 2020 od
18:00 do 22:00 hod. na kultúrnej zóne. V rámci programu si
spoločne (nielen deti ale aj dospeláci) zabubnovali a absolvovali školu bubnovania s etnobubnovou školou Rytmika,
ktorá sa návštevníkom predstavila s úžasnou bubnovou šou.
Okrem „bubnovačky“ nám k príjemnej letnej pohode hralo
Duo Live Guitars. S dvojicou skúsených hudobníkov sme sa
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nám ide...pozvať ľudí do ulíc obce, vyjsť zo svojho zabehnutého stereotypu povinností...aby sa vedeli nachvíľku zastaviť, stretnúť sa s priateľmi, rodákmi, príbuznými či známymi... a kultúrna zóna je na to ideálnym miestom.
Druhá vlna pandémie Corona-19 a prijaté opatrenia proti
jej šíreniu si vynútili odloženie aj ďalších kultúrnych podujatí, ktoré boli plánované do konca roka.

spoločne presunuli do obdobia Big Beatu. Staré dobré hity
60. a 70. rokov boli plné energie a zábavy. O 20-tej hodine
starostka Obce Voderady Ing. Anita Gajarská a poslanec OZ
Obce Voderady, zároveň predseda PZ Gidra Voderady pán
Karol Sedlák slávnostne zapálili „symbolickú“ vatru zvrchovanosti, taktiež na počesť výročia SNP a približujúceho sa
Dňa Ústavy.

18.10.2020 sa mala uskutočniť Prehliadka súborov v KD
v spolupráci s Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov
Slovenska v rámci mesiaca k úcty k starším, 19.12.2020 Adventný koncert. Je nám veľmi ľúto, že sa tento rok nestretneme ani pri tradičnej predvianočnej kapustnici... spoločné
stretnutie v sále kultúrneho domu malo vždy svoje neopakovateľné čaro, umocnené príchodom nastávajúcich sviatkov...

„Slovensko moje, otčina Slovensko moje, otčina moja,
krásna si ako raj Na tvojich holiach, nádhery trónia, v údolí
šumí háj Na tvojich poliach si spievali, otcovia našich pracovali Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj... “
Tóny známej piesne pôsobivo zneli v prítmí Voderád,
ktoré na okamih stíchli...akoby vnímajúc hlbokú myšlienku textu, z ktorého naskakovali zimomriavky. Posedenie
„pri dohárajúcom ohníčku“ bolo veľmi príjemné. V ponuke
občerstvenia, ktoré zabezpečili členovia PZ GIDRA Voderady boli čapované nápoje a výborný srnčí guláš. Pristavené
bolo aj autíčko Fefecafé s ponukou kvalitnej kávy a stánok
s cukrovinkami. Leto s kultúrou sa nám chvalabohu vydarilo, čoho dôkazom bola aj vysoká účasť návštevníkov. A o to
Skúsime veriť, že rok 2021 bude ku nám všetkým ohľaduplnejší a jeho dni si budeme môcť naplno užívať, hoci aj
na niektorom z podujatí v obci Voderady. Však my už niečo
vymyslíme Držme si palce !

😉

Autor: Mária Šišková, OcÚ Voderady

Aktuality, informácie
o dianí v obci a albumy
fotografií nájdete na:
https://www.voderady.sk/
https://www.facebook.com/obecvoderady/
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Uvítanie detí do života
„Dieťa je zviditeľnená láska.“
(Novalis)
Narodenie dieťaťa je v každej rodine slávnostnou udalosťou,
všetci sa úprimne tešia na príchod malého človiečika.
Starostka Obce Voderady sa dňa 20.septembra 2020 stretla
s najmladšími občanmi obce v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy Voderady pri príležitosti milej slávnosti
Uvítania detí do života. Detí, ktoré sa narodili v roku 2019 bolo
dovedna 25. Z kapacitných dôvodov a taktiež z dôvodu prijatých opatrení vo veci zamedzenia šírenia koronavírusu sme
deti spolu s ich rodičmi rozdelili na dve skupiny a tak, sme vítali v ten deň dvakrát.
Prítomným rodičom a ich malých ratolestiam sa po úvodnom slove slávnostne prihovorila starostka obce Ing. Anita
Gajarská.

Po hudobných gitarových vstupoch, v podaní pedagóga
ZUŠ Voderady Csabu Köböla si rodičia prevzali od starostky
obce finančný dar od Obce Voderady, pamätné listy, kvety
a bol urobený slávnostný zápis do pamätnej knihy, ktorú mamičky postupne podpísali. Na záver sa spravila spoločná fotografia. Našim novým občiankom prajeme, aby ich na ceste
životom sprevádzalo čo najmenej ťažkých chvíľ, nech rastú
v zdraví a spokojnosti, obklopení láskou oboch rodičov, pod
láskavou ochranou starých rodičov i tých, ktorí ich majú radi.

Do veľkej rodiny voderadčanov pribudlo 12 chlapcov a 13
dievčat, ktoré matrikárka p. Gabriela Pittová menovite predstavila starostke.

Poznámka: Finančný príspevok pre dieťa sa vypláca v zmysle VZN č. 6/2016
rodičovi, ktorý v deň narodenia dieťaťa je prihlásený na trvalý pobyt v obci
Voderady.
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Voda, základný zdroj života
Vážení čitatelia ,
dovoľte mi prostredníctvom časopisu Voderadčan, ozrejmiť a vysvetliť viacero otázok, k prevádzke a k celkovému
systému dodávky pitnej vody k vám, ku koncovým odberateľom.

História a faktografia
o spoločnosti MAVOS.
Spoločnosť MAVOS s.r.o. bola založená v r.2006. Založili ju 3
akcionári – obec Voderady, obec Pavlice a obec Slovenská
Nová Ves. Percentuálny podiel akcionárov, Voderady 58%,
Pavlice 22%, Slovenská Nová Ves 20%. Zámer založenia spoločnosti spočíval paralelne s realizáciou priemyselného parku
Voderady a tým aj súvisiaca dodávka surovej vody do výrobných spoločností v priemyselnom parku, najmä pre spoločnosť SAMSUNG DISPLAY SLOVAKIA s.r.o.. Nakoľko obce vlastnia vrt HVV1, z ktorého sa zásobuje obyvateľstvo týchto obcí,
naskytla sa možnosť z uvedeného vrtu zásobovať aj priemyselný park Voderady. Druhý vrt HVV2/majetok MH INVEST II,
Ministerstvo hospodárstva, sekcia investícií II/, ktorý v súčasnosti tiež prevádzkujeme. Nakoľko spoločnosť MAVOS je komoditná spoločnosť za účelom vytvorenia primeraného zisku,
pribrali sme aj prevádzkovanie verejného vodovodu v obci
Zeleneč a jednotlivé automatické tlakové stanice v priemyselnom parku vo Voderadoch. Samozrejme prioritné postavenie
má zásobovanie dodávky pitnej vody v obci Voderady, Slov.
Nová Ves, Pavlice.
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V súčasnosti spoločnosť zabezpečuje dodávky vody prostredníctvom vodovodných systémov v jednotlivých obciach
ku konečným spotrebiteľom s celkovým počtom 942 odberných miest. Táto činnosť tvorí hlavnú pracovnú náplň našej
spoločnosti. Pre informáciu, je potrebné uviesť, že ako spoločnosť podliehame Úradu pre regulácie sieťových odvetví, s tým
, že cena vody pre obyvateľov je regulovaná. Pre zabezpečenie
chodu spoločnosti bolo potrebné vytvoriť právne a pracovné
podmienky v zmysle zákonov a predmetných vyhlášok, ktoré
súvisia s predmetom podnikania, jednotlivých druhov prác
a služieb, ktoré sa týkajú vodovodných systémov. Všetky tieto
činnosti sú zabezpečované dvoma technickými pracovníkmi
a jedným konateľom spoločnosti, čo si vyžaduje veľké pracovné zaťaženie.

Stratová voda – pálčivý
problém všetkých
Na základe vznesených otázok zo strany verejnosti je k tejto
téme nevyhnutné poukázať na niekoľko důležitých faktov.
Straty vody vo verejných vodovodoch predstavujú rozdiel
medzi množstvom vyťaženej a upravenej vody, s množstvom
vody dodanej spotrebiteľom.

Príčiny strát vody sú nasledovné:
1) Môže sa jednať o straty vody v podzemí, predovšetkým
na miestach, kde sú pripojené vodovodné prípojky, sekčné
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ventily a potrubné vedenia , pričom pravdepodobnosť únikov cez netesnosti narastá s vekom potrubí a armatúr. Často
dochádza aj k únikom priamo z potrubia v dôsledku rôznych
trhlín, obzvlášť pri použití tlakovo nevyhovujúcich materiálov.
Vodovodná sieť vo Voderadoch má už 27 rokov, pričom obvyklá životnosť zemných a sekčných ventilov je 15 rokov. Väčšina zemných prípojkových ventilov (cca 80%) na prípojkách
je nefunkčných a preto je potrebná ich výmena. Dôvod výmeny – vo väčšine prípadov pri realizácii vodovodu boli použité
nevhodné navrtávacie pásy - ventily, ktoré časom korodujú
a neplnia svoju funkciu, prepúšťajú vodu v malých únikoch
ktoré sa nedajú detekovať. Niektoré ventily sú dokonca nedostupné, lebo sú zaasfaltované. Podotýkam že pri poruche
na domovej prípojke je skoro vždy nutné odstaviť celú obec
od prívodu vody, nakoľko jednotlivé vetvenia nie sú funkčné.
Všetky spomínané úniky sa veľmi ťažko hľadajú a vo väčšine
prípadov býva takéto hľadanie nerentabilné. Inak v prípade
spomínaných únikov hovoríme o tzv. technicky nevyhnutných stratách (TNS). Podľa zahraničných vedeckých štúdií pri
bežnej bytovej zástavbe a štandardnom prevádzkovom tlaku
5 barov a hustote prípojok okolo 50 na 1 km vodovodného potrubia vychádza hodnota TNS v rozmedzí 5 až 10% z priemernej spotreby v závislosti od počtu pripojených obyvateľov.
Aby podiel takejto stratovej vody bol čo najmenší, je nutné,
aby každá obec mala vypracovaný a schválený tzv. Plán obnovy verejného vodovodu (v zmysle zákona č.442/2002 Z.z.)
a dôsledne ho dodržiavala. Tým sa predíde mnohým technickým problémom, vyplývajúcim hlavne z prekročenia životnosti jednotlivých komponentov verejného vodovodu.
V zmysle dohody so starostkou obce Voderady, p. Ing.
Gajarskou a obecným zastupiteľstvom bol na pracovnom
stretnutí dohodnutý postup pre elimináciu stratovej vody a to
spôsobom zabezpečenia autorizovanej osoby, ktorá vykonáva činnosť v oblasti vyhľadávania únikov stratovej vody. Termín realizácie vyhľadávania únikov v obci Voderady súvisiaci
s vyhľadaním strát na vodovodných rozvodoch a je určený na
prvý polrok 2021.
2) K zvýšeniu podielu stratovej vody prispievajú aj možné
čierne odbery, vo všeobecnosti ide o nezanedbateľný podiel
stratovej vody Snahou našej spoločnosti je eliminovať v čo
najväčšej miere odbery ktoré sú nemerané. Za účelom zamedzenia týchto „čiernych odberov“ sme zakúpili kamerový
systém. Uvedený systém funguje na princípe sondy, ktorá sa
vkladá do prípojkového potrubia a hľadá sa prípadná odbočka vetvy, ktorá nie je meraná. Pri prvotnej výstavbe vodovodu
bolo umožnené občanom svojpomocne si vybudovať prípojky a umiestniť fakturačné meradlo v pivniciach a v studničných šachtách, ktoré sú vzdialené niekedy aj niekoľko desiatok metrov od hlavného potrubia. V mnohých prípadoch
sa stáva, že prípojky sú vykolienkované alebo redukované
pozinkovaným šróbením. Ak teda sonda v kamerovom systéme má dĺžku približne 20 m a má sa ňou skontrolovať prípojkové potrubie, nesmie mať žiadnu prekážku, nehovoriac
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o nefunkčnosti prípojkových ventilov, kde v prípade kontroly
by sa musela odstaviť od dodávky vody celá obec a obsah
hlavného potrubia čiastočne vypustiť do vodomernej šachty
odberateľa. V minulosti naša spoločnosť vyhlásila generálny
„pardon“ na čierne odbery s čiastkovým výsledkom. Podotýkam, že občania, ktorí sa dobrovoľne prihlásili k čiernemu
odberu, mali ho tak prepracovaný a sofistikovaný, že šanca na
jeho odhalenie z našej strany by bola takmer nulová.
3) Ďalšou snahou našej spoločnosti bolo „odsledovanie“
občanov, ktorí vykazujú nízke odbery, alebo ktorí nemajú
žiadny odber. Tento postup bol konzultovaný aj so starostami
jednotlivých obcí ako eliminovať čierne odbery. Dôvodom je,
že naša spoločnosť ani obec nemá zákonnú možnosť fyzicky
skontrolovať stav vnútorného vodovodného vedenia v domoch alebo bytoch občanov – nie je možnosť fyzickej kontroly, nakoľko bol v minulosti povolený postup spôsobom pripojenia prostredníctvom vzdialených pivníc a šácht.
Riešenie čiernych odberov vidím vo forme schválenia
všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach umiestnenia vodomerných šácht pred oplotenie alebo max. 1m za

oplotenie nehnuteľnosti čo najbližšie k verejnému vodovodu.
Zamedzí sa tým, že odberateľ nebude mať možnosť na tak
krátkom úseku vybudovať nemeranú prípojku. V súčasnosti
pri povoľovaní nových prípojok a realizácii nových vetiev vodovodu iné riešenie ani neakceptujeme.
4) Problematika odkalovania. Zdrojom pitnej vody pre obce
sú vrty HVV1 a HVV2. Z uvedených vrtov sa ťaží „surová“ voda,
ktorá je zmiešavaná v podzemných zásobníkoch v pomere
približne 1:1 a následne upravovaná chloráciou. Príčinou
zafarbenia pitnej vody je vrt HVV1, ktorý vykazuje zvýšené
hodnoty železa a mangánu. Ich zdrojom je prírodné podložie, z ktorého sa voda ťaží - hĺbka 74 m. Zdôrazňujeme, že
hodnoty železa a mangánu vo vode neprekračujú povolený
zdravotný limit. Dovolím si poznamenať, že verejný vodovod
v obci Voderady bol vybudovaný v roku 1993. Nakoľko vodovodné potrubie má už 27 rokov, dochádza k jeho pozvoľnému
zanášaniu na jeho vnútorných stenách. Aby sa zanášanie po-
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trubia aspoň čiastočne obmedzilo, naša spoločnosť vykonáva pravidelné preplachy potrubia 2x ročne, kedy sa snažíme
veľkým prietokom a tlakom potrubie čiastočne vyčistiť. Je
prirodzeným javom, že pri odkalovaní potrubia, alebo pri veľkých odberoch (napúšťanie požiarnych vozidiel, napúšťanie
bazénov, masívne polievanie záhrad...) dochádza k zvíreniu
nahromadených sedimentov v potrubí, v dôsledku čoho sa
môže k spotrebiteľom dostať voda s prechodným miernym
zákalom. Odkalovanie potrubia je však nevyhnutné a pokiaľ
sa vyskytne dočasný zákal vody, treba s tým rátať. Samotný
zákal nepochádza z materiálu potrubí verejného vodovodu
(napr. hrdza), nakoľko potrubie je z tlakových hrdlových PVCrúr. Avšak niektoré zložky vo vode, hlavne železo a mangán,
môžu čiastočne reagovať s chlórom, ktorý dávkujeme do
vody, za vzniku nerozpustných látok. Tie však v rozhodujúcej
miere sedimentujú už vo vodojeme, rovnako ako aj prípadný jemný piesok, ktorý sa môže za istých okolností dostať zo
studne do potrubia. Preto je nutné potrubie i samotný vodojem pravidelne odkalovať. V prípade zvýšeného obsahu železa a mangánu možno zníženie množstva odpúšťanej vody pri
odkalovaní dosiahnuť odželezňovaním a odmangánovaním
surovej vody, t.j. investovať do úpravne vody pre vrt HVV1, so
zameraním na odželezovanie vody s úpravou železa a mangánu. Treba však podotknúť, že uvedená realizácia vyžaduje
značné projektové a stavebné investície ktoré sa pohybujú
v rozmedzí niekoľko desiatok tisíc eur, pričom pri stave vodovodného potrubia nie je zaručený uspokojivý výsledok .
Zdôrazňujem, že spoločnosť MAVOS, s.r.o. má s každým
odberateľom podpísanú zmluvu o dodávke vody s garanciou
nezávadnosti pitnej vody. Z uvedeného dôvodu v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách, vyhlášky č. 247/2017 Z.z., vyhlášky č. 636/2004
Z. z. je nutné vykonávať preplach vodovodného potrubia!
5) Problematika absencie výkresovej dokumentácie realizácie verejného vodovodu. Spoločnosť MAVOS, s.r.o. v obci
Voderady, nedisponuje žiadnou dokumentáciou ohľadom
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porealizačného zamerania verejného vodovodu. Pri ukončení
výstavby bolo potrebné vypracovať porealizačné zameranie
stavby s následným zoznamom bodov merania a ich súradníc
a výšok. Vo väzbe na uvedené je veľmi obtiažne až prakticky
nemožné navrhnúť opatrenia na elimináciu stratovej vody,
keďže v niektorých prípadoch ani nevieme, v akej hĺbke je vodovodné potrubie a ako je vedené, prípadne ako sú osadené
sekčné ventily s následným napojením. Tieto informácie sa
snažíme získať od občanov, ktorí si pamätajú realizáciu vodovodu, alebo odkopaním vodovodného potrubia (kontrolné
sondy), aby sme zistili, v akej hĺbke je vodovod a akým smerom pokračuje poprípade ako je napojený. Domnievame sa,
že v minulosti pri obnove cestných komunikácii sa niektoré
sekčné ventily zaasfaltovali pod cestu a my nepoznáme ani
spôsob napojenia (napr. križovatka Kandie). Práve v tejto oblasti musela byť vykonaná prekládka za značné finančné prostriedky obce, nakoľko tlakové potrubie ohrozovalo bývanie
obyvateľov v tejto lokalite.
Záverom chcem dodať, že spoločnosť MAVOS s.r.o. ako prevádzkovateľ verejného vodovodu vyrába a dodáva pitnú vodu
k jednotlivým odberateľom prostredníctvom fakturačných
meradiel. Teda aj vodu pre obec Voderady, ktorá pretiekla centrálnym vodomerom (bola dodaná). Mechanizmus výpočtu
stratovej vody je odpis vodomeru v pravidelných pol ročných
intervaloch. Princíp výpočtu je konečný stav mínus počiatočný
stav a rozdiel medzi dodanou a vyfakturovanou vodou pre odberateľov Voderád. Réžiu a náklady na ťažbu, výrobu a dodávku pitnej vody znáša spoločnosť MAVOS s.r.o. a nie dotknuté
obce. Taktiež aj réžiu opráv a údržieb čerpacej stanice. Z účtovného hľadiska naša spoločnosť „vyrába“ tovar a poskytuje
služby, ktoré ďalej predáva v zmysle všeobecne obchodných
podmienok. Spoločnosť MAVOS, s.r.o. bola primárne určená
ako prevádzkovateľ verejného vodovodu v dotknutých obciach a ako dodávateľ surovej vody do priemyselného parku
Voderady. Verejný vodovod zostal vo vlastníctve jednotlivých
obcí. Donedávna fungovala spoločnosť SAMSUNG DISPLAY
SLOVAKIA s.r.o. takže MAVOS s.r.o. mala vyššie tržby - príjmy,
ktoré pokrývali fungovanie a chod spoločnosti. Z vygenerovaného zisku mohli obce, ako spoločníci spoločnosti, vykonávať
údržby a opravy vodovodu, aj keď účelom spoločnosti s ručením obmedzeným je primárne generovať zisk, ktorý sa následne zdaní a po zdanení sa môže rozdeliť medzi spoločníkov.
Vzhľadom k tomu, že najväčší obchodný partner našej spoločnosti – SAMSUNG DISPLAY SLOVAKIA s.r.o.. už naďalej nevykonáva svoju činnosť a jednotlivé spoločnosti v priemyselnom
parku Voderady sú ovplyvnené korona krízou, je v súčasnej
dobe spoločnosť s cenou vody pre obyvateľstvo 0,70 EUR/
m3 stratová.
ÚRSO schválil našej spoločnosti maximálnu cenu vodného
0,70 EUR/m3. Keby bola naša spoločnosť vlastníkom vodovodných sietí, mohla by si pri návrhu maximálnej ceny uplatniť odpisy hmotného majetku, čo predstavuje aj 40% z výšky
vodného. Ale nemôže. Na prípadné dodatočné prevzatie obec-
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ných vodovodov do vlastníctva spoločnosti MAVOS s.r.o. je
v súčasnosti už neskoro, pretože vodovod v rámci hmotného
investičného majetku je už skoro odpísaný. Otázkou zostáva,
či by starostovia dotknutých obcí pri schválení zvýšenej ceny
pitnej vody URSO-m spolu so svojimi obecnými zastupiteľstvami toto navýšenie podporili. Je nutné zdôrazniť, že výška
vodného pre občanov dotknutých obcí je v súčasnosti jedna
z najnižších na Slovensku.

V spoločnosti MAVOS, s.r.o. je vyvíjaná značná aktivita na
vyrovnanie finančnej straty za dodávky pitnej vody. Aktivita sa
týka správy vodovodu v obci Zeleneč, správy automatických
tlakových staníc v priemyselnom parku Voderady a získavanie
rôznych aktivít v podobe služieb a opráv tlakových staníc, výstavba vodovodných sietí atď. Tieto predpoklady sme spomenuli aj v úvode tohto článku. Z uvedených aktivít smerujú finančné toky do spoločnosti, čím napomáhajú preklenúť stratu
spôsobenú nízkou cenou pitnej vody.

Navrhované riešenie.

Spoločnosť MAVOS s.r.o. si napriek všetkému dlhodobo
plní svoju základnú povinnosť - dodáva pitnú vodu v požadovanom množstve a v požadovanej kvalite, tak ako aj svoje
účtovné aj finančné záväzky, v zmysle zákona o účtovníctve
Zákon č. 431/2002 Z. z, zákona o DPH , Zákon č. 222/2004 Z. z.,
zákona o daní z príjmov Zákon č. 595/2003 Z. z.

Riešením danej situácie je, že obce si budú voči spoločnosti
Mavos, s.r.o. plniť svoje finančné záväzky a zohľadňovať pri
tvorbe obecného rozpočtu aj náklady spojené so stratovou
vodou a nutnými opravami a údržbou verejného vodovodu.
V tejto súvislosti je potrebné poukázať na Plán obnovy vodovodnej siete. Jedným z možných riešení je aj vykonanie
dôkladnej analýzy súčasného stavu a v prípade možnosti
uchádzať sa o finančné prostriedky prostredníctvom výziev
zameraných na obnovu verejného vodovodu. Súčasne je nevyhnutné zvážiť aj iné opatrenia ako napr. stanoviť podmienku o umiestnení vodovodných šácht pri rekonštrukcii jednotlivých častí obce.

Myšlienka v nadpise tohto článku – voda, základný zdroj
života – je veľkou výzvou pre nás všetkých. Prakticky celý svet
začína pociťovať nedostatok pitnej vody, ekológovia bijú na
poplach, preto my všetci, každý jeden z nás si musíme chrániť
toto obrovské bohatstvo a efektívne s ním nakladať.
Autor: Ivan Zrnčík, konateľ spoločnosti

Ako je to s kaštieľom?
Opäť je rok za nami a ako to už býva, rekapitulujeme a hodnotíme čo sa všetko udialo. Čo sa kaštieľa týka je to obrovský kus
práce, ktorý je viditeľný zvonku v podobe finálneho vzhľadu
fasády, oplotenia parku a upraveného nádvoria. Podobne sa
mení aj vnútro kaštieľa, kde usilovne pokračujú reštaurátorské
práce, mravčia ručná práca umeleckých maliarov, s obdivuhodným historicko-umeleckým výsledkom. Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí svojou prácou prispievajú ku kráse a rekonštrukcii kaštieľa a rovnako aj obyvateľom Voderád, ktorí
nás povzbudzujú a netrpezlivo čakajú na otvorenie. A to je asi
najčastejšia otázka – kedy to už bude? Veríme, že v lete budúceho roka už dokážeme aspoň čiastočne sprístupniť niektoré
časti historických priestorov. A či ako majitelia pripravujeme
nejaké prekvapenie? Samozrejme áno – manžel ako milovník technických noviniek sa zameral na „novinky“ 19.storočia
a pripravuje zbierku parných strojov. A ja som zas orientovaná
do vyšších duchovných sfér a pripravujem zbierku Biblií, Svätého písma. Ak by ste mali na túto tému nejaké inšpirácie, napíšte nám na info@kastielvoderady.sk. Rovnako vzácne nám
budú aj spomienky Vašich rodičov, starých rodičov, alebo známych, ktoré sa týkajú ktoréhokoľvek obdobia kaštieľa.

te kto čo robí. A usmiate tváre hovoria o tom, že aj ťažká, či už
psychická, alebo fyzická práca vie byť radosťou. Za spoločnosť
Bohdal s.r.o. prajeme všetkým radostné adventné obdobie
a šťastný Nový rok. A náš malý vianočný darček budú zažaté
lucerny na nádvorí.
Autor: Ing. Katarína Bohdalová, konateľka

A na záver už len priložená fotografia troch mužov, ktorí sú
hnacími motormi celej stavby, podľa oblečenia určite uhádne-
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KORONA sa skloňuje
podľa vzoru....
Len to nie, aby sa toto slovo dostalo do učebníc slovenčiny. Treba
ho čo najskôr zaradiť medzi archaizmy.
Asi najčastejšie používané slovo v súčasnej dobe je KORONA, teda hovorovo pomenované ochorenie na Covid 19. Slovo,
ktoré pred necelým rokom sotva niekto poznal. V niektorých
ľuďoch vyvoláva strach, niekto popiera jej existenciu, ignoruje
ju. Okrem toho, že do našich životov vstúpila ako nečakané zákerné ochorenie, spôsobila aj niečo, čo asi nikto nečakal. Dovolila vstúpiť nevraživosti, zlobe, nervozite... Sociálne siete sa
začali hemžiť konšpiračnými teóriami, ľudia sa začali vzájomne
poburovať, vyjadrenia odborníkov spôsobili mediálny chaos.
Vytratila sa vľúdnosť, úcta, tolerancia a ľudskosť.
Aj naša škola, hoci len základná, je tiež zasiahnutá touto
negatívnou energiou, ktorá začala na nás prúdiť z mnohých
strán. Pýtate sa, ako? Veď do školy nikto cudzí nesmie vstúpiť,
s rodičmi sa sotva vidíme, polovica žiakov je doma. Odpoveď
je jednoduchá. Virtuálne. Skryto a zákerne. Vynikajúco fungujúci školský informačný systém, ktorý už asi nechýba na žiadnej škole, ktorému sme sa veľmi tešili, keď sme ho začali používať, ako jedna z mála škôl na Slovensku, ktorý nám výrazne
uľahčil a zjednodušil život, spojil nás s rodičmi, žiakmi, ukázal
nám úžasné možnosti, sa zrazu stal v rukách pár jednotlivcov
útočnou virtuálnou zbraňou. Zbraňou, ktorú možno použiť bez
fyzického kontaktu, pretože útočník je skrytý za obrazovkou
počítača. Útok je jednoduchý a vyzerá asi takto: zvuk pípnutia
oznamuje, že prišla ďalšia strohá správa plná invektív, bez oslovenia, pozdravu, diakritiky a interpunkcie, odoslaná do pár minút po zverejnení hlavne nepopulárneho oznamu, ako je napr.
karanténa žiakov, nosenie rúšok, atď.... Dôvody, ktoré sú každému nad slnko jasné, že nie sú spôsobené svojvôľou učiteľov, riaditeľky, ani školy ako takej. Zbraň sa však okamžite namieri len
jedným smerom a útok je „zahájený“. Cieľ je na dosah. To, čo sa
zoči-voči ťažko hovorí, ľahko sa píše. Bohužiaľ, takáto je realita.
Chvalabohu, že ešte stále je na svete dostatok ľudí, ktorí
by sa nikdy neuchýlili k takýmto praktikám a medzi nich patrí
aj prevažná väčšina rodičov našich žiakov. Práve títo sú nám
veľkou oporou, podajú pomocnú ruku, pomôžu, vypočujú. Posielajú nám kopec povzbudivých slov a milých prianí. S mnohými rodičmi sme sa aj napriek chýbajúcemu osobnému kontaktu ešte viac zblížili a spoznali. Nedá mi nespomenúť otecka,
ktorý nám len tak napísal, či nepotrebujeme s niečím pomôcť
v týchto dňoch, že rád príde a pomôže. Rodičia, ktorí nás priam
zaplavili prianiami na skoré uzdravenie učiteľov, prianiami ku
Dňu učiteľov počas prvej vlny, či ďalší, otecko, ktorý nám úplne
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nezištne pomohol s rozbehnutím online vyučovania, sprostredkoval nám softvér, techniku pre učiteľov na online vyučovanie
a mohla by som takto ďalej pokračovať. ĎAKUJEME! Veľmi si to
vážime. A vážime si hlavne každé milé slovo, ktoré od Vás dostaneme.
Viacerí z Vás, rodičov, sú aj fyzicky prítomní na online hodinách a môžu v priamom prenose vidieť, ako to funguje, resp.
niekedy aj nefunguje. Boríme sa totiž s dištančným vzdelávaním, na ktoré naše školstvo, ale ani spoločnosť nie je technicky
absolútne pripravená. Na oboch stranách chýba kvalitná technika, stabilné internetové pripojenie, kvalitné platformy na videokonferencie a veľa iných vecí. Za pochodu sa spoločne s rodičmi učíme pracovať s technológiami, ktoré boli doposiaľ pre
nás veľkou neznámou. Našťastie, nič sme u nás v škole nepodcenili a slová odborníkov o druhej vlne sme brali dostatočne
vážne. Na druhú vlnu sme sa ešte v auguste poctivo pripravili,
a preto sme mohli ihneď po oznámení o zatvorení tried, plynule
prejsť na online vyučovanie. Máme dôsledne vypracované stratégie vyučovania, upravené učebné osnovy, rozvrh a tiež organizáciu chodu celej školy. Vyučovanie tak riadne prebieha vo
všetkých ročníkoch a zatiaľ sa nám ciele darí napĺňať. Určite to
nie je dokonalé a stále je čo vylepšovať. Aj posledné týždne intenzívne pracujeme na zmene platformy na online vyučovanie.
Čo nám však veľmi chýba sú sociálne kontakty, ktoré nenahradí
žiadne online vzdelávanie.
Milí rodičia, máte náš obdiv, ako to dobre zvládate aj Vy.
Čoskoro bude polročné hodnotenie a Vy si určite zaslúžite aspoň 1* za zručnosti v práci s počítačom a 1* za pevné nervy pri
online výučbe. Vaše deti sú tiež veľmi vynaliezavé a neskutočne
tvorivé, hlavne v oblasti, ako si to domáce vzdelávanie uľahčiť.
Napriek všetkým obmedzeniam, táto doba priniesla aj veľa
pozitív. Zrazu sme sa mnohí zastavili, naše hodnoty sa zmenili, to, čo by sme si pred pár dňami neodpustili, nepotrebujeme
k životu. Teraz nám stačí málo, že sme zdraví a máme pri sebe
svojich blízkych.
Všetci dúfame, že sa to už konečne skončí a prestaneme raz
a navždy skloňovať to nepekné slovo korona. Veríme, že o pár
mesiacov sa na našej škole začne plnohodnotne žiť, že chodby
školy znova ožijú nezastaviteľným smiechom našich teenegerov
a všetci sa budeme môcť tešiť z takej samozrejmosti, ako je chodenie do školy.
Mgr. Antónia Zlatohlávková, riaditeľka školy
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Inováciou k väčšej motivácii
Napriek ťažkým časom je oblasť zvyšovania úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu jednou zo stálych priorít nášho
školského vzdelávacieho programu. Tentokrát sme sa zamerali na zavedenie inovatívnych metód vyučovania vo vyučovaní matematiky a slovenského jazyka.
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A v tejto električke stretneš rôznych cestujúcich. Napríklad
aj babičky a deduškov, ktorí potrebujú pomôcť. Presne takto
nám to vysvetľovala pani učiteľka na hodine slovenského jazyka, keď sme sa učili čítať a písať písmenko E. Vždy máme
pustiť všetkých starších sadnúť si a uvoľniť im miesto v električke. Okrem toho im máme vždy pomôcť a byť voči starším
slušní.
Pani učiteľka má pravdu, veď aj mojej babičke a deduškovi
vždy pomáham. A nie len v októbri, ale počas celého roka. Ale
október je špeciálny, pretože je to mesiac úcty k starším. To
sme sa naučili v škole na výtvarnej výchove, keď nám pani učiteľka povedala, že vyrobíme darček pre starčekov do domova
dôchodcov. A tak sme sa pustili do výroby. Spolu s mojimi spolužiakmi sme vyrobili papierové čajníky, do ktorých sme dali
vrecúško čaju a nalepili sme naň básničku od známeho spisovateľa Milana Rúfusa.
A teraz obuť, obliecť bundu, čiapku a ide sa. A kam? S pani
učiteľkou sme sa vybrali na vychádzku do Domova dôchodcov
vo Voderadoch. Veru, tu som ja ešte nebol. Pred domovom
dôchodcov nás privítal s brechotom psík, ktorého naša spolužiačka Monička poznala. Volal sa Bárny. Nemyslite si, že sme

Pred začiatkom školského roka, ešte v auguste, absolvovali všetci učitelia I. stupňa a učitelia matematiky vzdelávací
kurz, kde nadobudli nové vedomosti a zručnosti vo vyučovaní
matematiky, prostredníctvom tzv. Hejného metódy. Ďalší učitelia sa zasa zúčastnili vzdelávania v oblasti inovatívnej metódy výučby čítania a písania v 1. ročníku. Školský rok sa síce nádejne začal, neprebieha však tak, ako by sme si predstavovali.
Zaradiť do vyučovania nové metódy preto nie je ľahké. Časté
prerušovanie vyučovania v škole tomu tiež veľmi neprospieva.
Darí sa nám to aspoň v niektorých ročníkoch. Hejného metóda
vyučovania matematiky zožala veľký úspech hlavne u našich
druhákov, ktorí sa na tzv. iné hodiny matematiky veľmi tešia.
Pomôcky na vyučovanie touto metódou nám zakúpilo Rodičovské združenie pri ZŠ vo Voderadoch, začo im veľmi pekne
ďakujeme.

Aj dnes sme sa veľa naučili
Z rozprávania jedného
milého prváčika....
Milí veľkáči, porozprávam Vám, čo sme sa dnes učili v škole. Električka jazdí po Bratislave a začína sa na písmenko E.

išli dovnútra, teraz sa nesmie, ale naše darčeky sme odovzdali
tetuškám, ktoré sa starajú o babičky a dedkov v domove dôchodcov. Pani učiteľka zazvonila a vyšla milá teta, ktorej sme
naše darčeky podali. Pri odchode na nás s úsmevom na tvári
mávali tety spoza okna.
To bol ale krásny deň!
Mgr. Petra Kuniková, pani učiteľka 1.B
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Jeseň v materskej škole
Školský rok sme začali s malou dušičkou, ako budú prebiehať
prvé mesiace za prísnych hygienických opatrení a zložitej organizácie, keďže nás ohrozuje COVID-19.
Organizácia chodu materskej školy bola o to zložitejšia
v odovzdávaní a preberaní detí, kvôli zatepľovaniu budovy
a renovácii chodníkov v areáli MŠ.
S vypätím síl celého personálu, najmä pani upratovačiek,
ktoré dôkladne dezinfikovali všetky potrebné priestory a dotykové plochy, sa nakoniec podarilo pripraviť všetko potrebné,
aby deti mohli nastúpiť do MŠ a stretnúť svojich starých aj nových kamarátov.
Nie všetko sa nám podarilo zorganizovať, ako sme chceli.
Mali sme realizovať pre deti krúžky( anglický jazyk a softball),
ktoré sa nám nepodarilo začať, pretože to podmienky nedovoľovali. Tiež sme sa museli zriecť niekoľkých divadielok pre
deti a tvorivých dielní s rodičmi. Akcie s deťmi vypracovávame
jednotlivo v triedach a bez rodičov. V tejto zložitej dobe, nám
veľmi pomáha Edupage. Aspoň takto na diaľku môžu rodičia
komunikovať s pani učiteľkami o svojich deťoch a sledovať ich
prácu z fotiek, ktoré im posielame z edukačných aktivít, keď sa
nemôžeme s niektorými stretnúť osobne.

V triede lienok sa pieklo. Deti sa s radosťou pustili do práce. Sypali múku, rozbíjali vajíčko, krájali a strúhali jablká, miešali a takto sa všetci podieľali na pečení chutného jablkového
koláča. Jablkový koláč sa im vydaril, všetky deti si na ňom
pochutili, a nie len oni, ale ponúkli aj ostatné pani učiteľky na
triedach.

Všetky tieto nástrahy, ktoré nám priniesol nový školský
rok, nám však nezabránili v prevádzke výchovno – vzdelávacieho procesu. S veľkou mierou k tomu prispela aj ohľaduplnosť a disciplína rodičov detí, za čo im chcem veľmi pekne poďakovať. Verím, že s Koronou sa vysporiadame a budeme sa
tešiť spoločne z nového exteriéru našej materskej školy.
Mgr. Tatiana Borisová, zástupkyňa pre MŠ

Ovocné hodovanie
Počas jesenných mesiacov potrebuje telo veľa vitamínov
a preto sme si s deťmi pripravili Ovocné hodovanie.
V každej triede si deti mali priniesť či už zo svojich záhrad alebo z obchodu rôzne druhy ovocia. Pani učiteľky im prečítali rozprávky a básničky k tejto téme, zaspievali si aj pesničky. A takto
dobre naladení sa mohli pustiť do práce. Najprv sa naučili ovocie
pomenovať a potom ich spoznávali hmatom aj čuchom. Rozprávali, ktoré ovocie im chutilo a ktoré ochutnali prvý krát.
V triede mravčekov ovocie s pomocou učiteľky nakrájali
a robili si ovocné špízy. Deti napichovali rôzne druhy ovocia na
špáradlo, čím vytvorili pestrú paličku sladkého ovocia.
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V triede žabiek sa zoznámili s technikou odšťavovania,
smoothovania, strúhania a krájania. Najprv sa oboznámili
s dodržiavaním hygieny pri ich konzumácii. Zistili, ktoré ovocie sa pred konzumáciou musí umyť a ošúpať skôr než ho
budeme jesť. Pani učiteľka ukázala deťom techniku šúpania
a strúhania jabĺk, krájanie hrušky a banánov,odšťavovanie
pomarančov a smoothovanie. Po názornej ukážke sa všetci pustili do práce. Z ich usilovnosti vznikali pomarančové
džúsy, nastrúhaná jablková zmes a hroznové špízy. Pokrájané hrušky a banány vložili do smoothovača a vyrobili si banánovo hruškové smoothie. Aby nevyšli nazmar šupky z jabĺk,
urobili si z nich jablkový čaj. Dúfame, že po tomto pestrom
týždni sa nájde viac detí, ktoré si častejšie zahryznú do čerstvého ovocia.
Benušová Andrea, učiteľka MŠ

December 2020

Vyrezávanie svetlonosov
My sme malé detičky, na jeseň vyrežeme tekvičky. Ústa, nos aj
očičká, pomôže nám pani učiteľka. Jeden, dva, tri, štyri, päť,
postrašíme všetkých hneď. Táto báseň stačila nato, aby bolo
všetkým deťom jasné aká akcia sa bude konať.
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ného prútika tekvice pod rukami ožívali a dostávali všakovaké
podoby. Premieňali sa na rôzne strašidlá, zvieratká či usmievavých panáčikov doplnených z vhodných prírodných materiálov. Potom si každá trieda nimi vyzdobila svoju šatňu alebo
vstupnú chodbu. Vstupnú chodbu žabiek a sovičiek okrem
svetlonosov zdobil aj slamený strašiak, ktorého vyrobila pani
učiteľka Kristínka.

Svetlonosov si u nás spomíname vždy na jeseň, keď v záhradkách dorastú veľké tekvice. Keďže, stalo sa to už zvykom
nebolo tomu inak ani v jeden krásny októbrový týždeň, kedy
sme si vo všetkých triedach zhotovili svojich svetlonosov. Nie
však na strašenie ľudí, ale skôr na zábavu, krásu a dobrý pocit
z vlastnej tvorivosti.
Deti mali za úlohu priniesť do MŠ tekvicu a drobné predmety na dekoráciu. Pani učiteľky zasa náradie na vyrezávanie.
To bolo ráno radosti, deti si vzájomne ukazovali svoje tekvice
a tešili sa, čo si z nich vyrobia. Pani učiteľky vyrezávali, dlabali
a deti im prinášali rôzne prírodniny- šípky, gaštany, šišky a pomáhali ozdobovať svojho „Svetlonosa“. Akoby švihom čarov-

Tak ako detský úsmev prinesie svetlo do každej tváre rodiča, tak aj naše jesenné ozdoby, najmä vyrezané tekvice priniesli do našej materskej školy kúsok svetla, ktoré nám všetkým na jeseň chýba.
Benušová Andrea, učiteľka MŠ

Šarkaniáda
Fúka vetrík, šarkan letí, utekajme za ním deti. Deti z triedy
lienok vyšli púšťať šarkanov. Deti si otestovali šarkanov na
školskom dvore. Všetky deti radostne behali a tešili sa z lietajúcich šarkanov na oblohe. Potom sa spoločne odfotili a krásnych šarkanov si aj namaľovali a vyrobili podľa svojich predstáv a fantázie.
Mgr. Tatiana Borisová, zástupkyňa pre MŠ
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Online vyučovanie
v umeleckej škole

V

zdelávanie v umeleckej škole sa opäť, po krátkom septembrovom uvoľnení pandemických opatrení, realizuje
dištančnou formou. Žiaľ, tento stav nie je ideálny, online vyučovanie len sťažka dokáže plnohodnotne napĺňať vzdelávacie ciele ako za bežného chodu školy. Špecifické umelecké
vzdelávanie je z veľkej časti aj o socializácii detí, a to nie len
v skupinovej forme vzdelávania. Čokoľvek si budeme nahovárať, žiadna dištančná forma vzdelávania nemôže byť plnohodnotná. Zostáva však fakt, že o tom, či sa škola otvorí, alebo nie,
nerozhoduje ani riaditeľ školy, a ani náš zriaďovateľ. Opatrenia
súvisiace s pandemickou situáciou sú plošné, a my musíme dodržiavať usmernenia a nariadenia. A aj keď častokrát rozumiem
rozhorčeným rodičom, ktorí nadobudli pocit, že ich deti majú zachraňovať epidemiologickú situáciu v našom štáte, že pri každej
výchylke pandemickej krivky systém v prvom rade aktivuje rodičov. Ale ako som už spomenul, nie je možné postupovať inak.

Úvod textu možno vyznie veľmi tvrdo, až bezvýchodiskovo,
žiaľ viem, že akékoľvek nadávky či sťažnosti ničomu nepomôžu, a predovšetkým nič nevyriešia. Kolektív pedagógov našej
umeleckej školy akceptoval realitu, a v aktuálnej situácii sa
zomkol viac ako kedykoľvek predtým, naskočil na netradičnú formu vzdelávania prakticky od prvého dňa, kedy sa školy

opäť zatvorili. Krátka skúsenosť nám ukazuje, že aj pred časom
nepredstaviteľná forma vzdelávania je možná. Po niekoľkých
skúšobných online vyučovaniach sme vychytali nedostatky,
a dnes môžem zodpovedne povedať, že umelecké vzdelávanie
vo Voderadoch sa nám darí udržiavať.
V aktuálnej situácii nedokážeme realizovať verejné podujatia, koncerty, divadlá či vianočné trhy, ktoré boli pre žiakov
umeleckej školy extra motiváciou, a prácu našej školy tak veľmi
zdobili, no napriek tomu záujem o umelecké vzdelanie u detí
pretrváva. Nevzdali to pedagógovia, a dnes už viem, že to nevzdali ani rodičia a žiaci našej školy. Verím, že opatrenia súvisiace s pandémiou sa zakrátko uvoľnia, a snáď druhý polrok
školského roka budeme mať možnosť zrealizovať množstvo
kvalitných umeleckých výstupov.
Za všetkých učiteľov našej umeleckej školy by som sa veľmi
rád aj prostredníctvom Voderadčana poďakoval všetkým rodičom a žiakom za trpezlivosť a spoluprácu. Vaša priazeň a pochopenie sú pre nás veľmi dôležité, motivujúce a zaväzujúce.
Ďakujeme.
Mgr. art. Michal Matejčík, riaditeľ ZUŠ Voderady

Keramika v umeleckej škole

K

eramický ateliér ZUŠ, ktorý skrátene nazývame „hrnčiarstvo“ začal nový školský rok priaznivo, keď sme sa
s deťmi opäť stretli za hrnčiarskym kruhom. Deti „vyhladované“ po prvej vlne covidového prerušenia sa vrhli na hlinu
a nedokončené projekty. Niektorí žiaci pokračovali s keramickými fontánami, ktoré mali mať premiéru na neuskutočnenej záverečnej výstave v minulom školskom roku. Vznikli aj nové projekty ako napríklad prvá keramická busta svojho druhu v našom
ateliéri. Ivko Križan spolu s Karolínkou Szalayovou vymodelovali
sochárskym spôsobom podobizeň ich obľúbeného speváka Karola Duchoňa. Voderady, rodisko slávneho slovenského sochára
Jána Koniarka, takto pokračuje v tradícii. Žiaľ, busta Duchoňova
aj s ostatnými projektmi museli znovu nastúpiť do neplánovanej
covidovej hibernácie. Žiaci dostali hlinu domov, pracujú podľa
zadania, ale ateliérové možnosti to nenahradí. Všetci sa tešíme,
keď to budeme môcť znovu roztočiť na hrnčiarskom kruhu!
Mgr. art. Michal Kušík, učiteľ, výtvarný odbor
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Vzdelávanie v našej ZUŠ
v súčasných podmienkach
Rok 2020 sa pre nás všetkých stal veľkou výzvou a výrazným
míľnikom. Stal sa výzvou vyrovnať sa s niečím, čo spočiatku pre nás bolo veľkou neznámou vzbudzujúcou oprávnený
strach a rešpekt. Niečo, čo prišlo do našich životov ako nezvaný hosť, o čom sme sa sprvu dozvedali sprostredkovane
zo správ v médiách a dúfali sme, že nás sa to nikdy skutočne
nedotkne. No bohužiaľ sa to stalo reálnou súčasťou nášho
každodenného života a sme nútení učiť sa s pandémiou žiť.
Žiť svoj každodenný život.
V súvislosti s ňou boli uplatnené viaceré opatrenia, ktoré
výrazne, ba až tvrdo zasiahli do nášho života a našej slobody.
Viacerí z nás cítia kvôli tomu krivdu alebo krútia hlavou nad
zmyslom prijatých opatrení. Náš život sa zmenil na nepoznanie. Vonkoncom nie je taký, aký bol pred tým. Chápem rozhorčenie ľudí v súvislosti s dodržiavaním nariadených opatrení,
dokonca i tendencie celú situáciu zľahčovať, či v krajnom prípade popierať existenciu ochorenia Covid. Je to zaťažkávacia
skúška pre nás všetkých, s ktorou sa každý z nás vyrovnávame
svojím spôsobom. Hoci nesúhlasím s niektorými postojmi ľudí
k celej situácii, nebudem tu súdiť, ani tieto postoje rozpitvávať. O tom nie je tento článok.

soby ako zefektívniť dištančné vyučovanie. V zmenených podmienkach sa naplno angažujeme a usilujeme ďalej pokračovať
v tvorivej práci s našimi žiakmi. Okrem samotného vyučovania vytvárame pre nich projekty, učebné materiály, pomôcky
umožňujúce zvládnuť dištančné vzdelávanie tak, aby nebolo
prekážkou, ale motivovalo k tvorivej činnosti a deti bavilo. Záleží nám na tom, aby sme našim žiakom poskytovali kvalitné
využitie ich voľného času.
Hoci online vyučovanie a komunikačné technológie nikdy
nenahradia to, čo je možné zažiť v bezprostrednej komunikácii
s ľuďmi a nie sú plnohodnotnou náhradou vyučovania v základnej umeleckej škole naživo, sú však schodnou a akceptovateľnou alternatívou, ako realizovať výučbu v čase, keď nie je
možné učiť deti bezprostredne.

Aj my sme v základnej umeleckej škole po opätovne nariadenom prerušení bezprostredného vyučovania v škole znovu
prešli na online vzdelávanie s využitím súčasných komunikačných technológií. Po skúsenostiach s online vzdelávaním
v druhom polroku minulého školského roka, počas prvej vlny
pandémie koronavírusu, sme vychytali nedostatky a našli spô-
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deťoch i pomáhate s domácimi úlohami z preberaného učiva
popri vlastných pracovných povinnostiach a starostlivosti
o rodinu. Patrí vám za to veľká vďaka.
Svoj článok som sa rozhodla napísať z iných dôvodov. Nie
preto, aby som nariekala, aké je to v dnešnej dobe zlé a náročné, ako nás pandémia obmedzuje, či dokonca ničí náš život
a ako nám urobila veľký škrt cez rozpočet.

Veľmi ma teší záujem našich žiakov zapájať sa do online
vyučovania, byť aktívnymi aj v čase čiastočného lockdownu.
Vážim si spoluprácu s rodičmi, ich záujem o to, aby sa ich deti
venovali umeleckým aktivitám hoci zatiaľ plne v domácich
podmienkach. Vážim si akúkoľvek pomoc rodičov našim žiakom umožňujúcu dištančné vyučovanie. Vážim si to, že niektorí venujete svoj čas asistencii na vyučovaní najmä pri mladších

Dištančné vyučovanie
má svoje čaro

Tento článok som napísala z dôvodu, aby som poukázala na to, že aj v náročných časoch má zmysel hľadať cestu
k tomu, aby život šiel ďalej, hoci iným spôsobom. Má zmysel
hľadať to dobré, prejavovať svoju tvorivosť v rámci možností,
ktoré sú nám dané. Má zmysel byť ohľaduplným voči sebe navzájom, prejavovať ľudskosť, byť zodpovedným, spolupracovať. Obzvlášť chcem vyzdvihnúť to, že má zmysel tvoriť niečo
hodnotné, zmysluplné a konštruktívne napriek tomu obmedzujúcemu. V tom je sila ľudí.
Prajem nám všetkým, aby sme toto obdobie prežili zdraví.
Prajem nám všetkým veľa síl do ďalších dní, aby sme to spolu
zvládli.
Bc. Janka Mikušová, učiteľka, výtvarný odbor

je pre väčšinu pedagógov veľká neznáma. Priznávam i pre
mňa. Na začiatku som si kládla otázku. Dá sa vôbec Literárno-dramaticky odbor vyučovať online? Tento odbor je práve
špecifický kooperáciou žiakov, ich vnímaním sa telom, dušou i myslením. Odbor, ktorý žiakov spája a podporuje tímového ducha. Odbor, ktorý žiaka aj integruje, necháva žiakovi
priestor jeho individuálneho rastu, ale zase len s pomocou
skupiny žiakov. Odpoveď sa mi postupne dostavila. Dá sa
vyučovať LDO online, ale nová forma si vyžaduje i reformu
vo vyučovaní. Nie je to dokonalou prípravou, ani kreativitou.
Vyučovacie hodiny spestrujem rôznymi metódami, hrou
a zážitkami, aby sa pri výučbe deti dobre cítili. Už sa mi žiaci i stihli pochváliť priniesli si k monitoru domáce zvieratká,
ukázali mi izbičku, nakreslili obrázky, vyrobili knižku. Živo
na seba reagujú komunikujú navzájom. Žiaden neosobitý,
chladný, antivírusový kontakt cez online video chat, ktorý
som tak trochu očakávala. Dištančné vyučovanie ma prekvapilo a má svoje čaro.

Táto nová forma vyučovania, ktorá sa stala synonymom
doby, v ktorej žijeme, by mala byť absolútne prirodzená
pretože komunikáciu cez video hovor azda všetci dobre poznáme a nie je nám celkom cudzia. Napriek tomu stojíme
pred neľahkou úlohou - vzdelávať žiakov v oblasti umenia
pomocou monitora, kamery a mikrofónu. Vyučovať online
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Som rada, že i naša Základná umelecká škola vo Voderadoch je školou 21. storočia a ničím nezaostáva. Vďaka
dobre zabezpečenej kvalitnej technike a obrovskej podpore zo strany vedenia školy sa môžeme tešiť z plnohodnotnej
výučby.
Mgr. art. Barbora Bazsová,
učiteľka, literárno-dramatický odbor
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Basketbal vo Voderadoch
Všetky aktivity realizované na tréningoch majú predovšetkým hravý charakter. Zameriavam sa na činnosti, ktoré deťom
prinášajú radosť z pohybu. Nosnú časť tréningov tvorí atletická príprava a rôzne pohybové hry. Túto časť tréningov majú
deti veľmi rady. Popri hre si ani neuvedomujú, ako sa zdokonaľujú v herných činnostiach využívaných pri basketbale, a zároveň si zlepšujú svoje fyzické zdatnosti. Nemenej dôležitou
časťou tréningového športovania je aj nácvik rôznych techník
s loptou. Na tento účel používame špeciálne lopty určené pre
danú vekovú kategóriu.
Niektoré dievčatá z našej basketbalovej prípravky sa
okrem tréningov vo Voderadoch zúčastnili aj veľkého novoročného turnaja v Trnave. Následne sa zúčastnili na niekoľkých
tréningoch v Slávii Trnava. Vďaka týmto skúsenostiam sa naše
dievčatá stali aktívnymi hráčkami trnavského klubu a pravidelne hrávajú aj súťažné zápasy.

P

red viac ako rokom som začala vo Voderadoch pravidelne realizovať krúžok pre mladé nádejné basketbalistky.
Pôvodne bol športový krúžok určený pre dievčatá vo
vekovom rozmedzí od šesť do desať rokov. Inšpiráciou pre realizovanie basketbalovej prípravky vo Voderadoch boli moje
vlastné skúsenosti z pôsobenia v BK AŠK Slávia Trnava. V druhom roku nášho fungovania sa k nám pridalo viacero nových
dievčat v predškolskom veku a v poslednom čase dokonca aj
niekoľko chlapcov, čomu sa, samozrejme, veľmi teším. V súčasnosti navštevuje basketbalové tréningy až sedemnásť
detí, predovšetkým z obce Voderady, ale dochádzajú aj deti
z okolitých obcí.

Aktuálna situácia nám nedovoľuje plnohodnotne trénovať
vo veľkých počtoch, preto väčšina detí z krúžku trénuje individuálne v prostredí domova. Veríme, že sa situácia čoskoro
zlepší a budeme môcť trénovať naplno a deti si tak budú môcť
vychutnávať radosť z pohybu.
Ak Vás informácie o basketbalovej prípravke zaujali, budem veľmi rada, ak sa k nám pripoja aj ďalšie deti, a to nie len
z obce Voderady. Pridať sa k nám môže každý, kto navštevuje
základnú školu, alebo je predškolák v materskej škole. Kto má
chuť a odhodlanie, určite neoľutuje čas strávený na „baskete“.
Alena Štefunková

25

obecné noviny

December 2020

Hasiči

R

ok sa nám prehupol do druhej polovice, o chvíľu sú tu
vianočné sviatky a v tomto čase sa zvyčajne bilancuje
uplynulé obdobie. Čo prinieslo dobrovoľným hasičom
z Voderád?
V prvom rade sa úspešne dokončila po niekoľkých mesiacoch
stavebných prác prístavba Hasičskej zbrojnice, do ktorej sme

sa presťahovali po kolaudácii v priebehu letných prázdnin. Prístavba je využívaná hlavne ako zázemie pre zásahovú techniku
a všetku zásahovú výstroj a výzbroj. V hale sa nachádza aj šatňa
zásahovej jednotky, sociálne zariadenia a dobudováva sa dielenský kút, ktorý nám chýbal. Treba ešte pripomenúť, že na výstavbu
sme získali financie z dotácie vypísanej Ministerstvom vnútra SR
v celkovej výške viac ako EUR 41.000,-, ktoré odbremenili obecný rozpočet a znížili celkové náklady vynaložené na tento investičný projekt. K novej hale pribudol začiatkom septembra nový
dopravný automobil značky Peugeot Boxer v prevedení Combi,
ktorý prepraví 9 osôb a batožinu v nákladovom priestore. Auto je
multifunkčné, vnútorný priestor sa dá premeniť na rôzne konfigurácie vybratím posledných dvoch rád sedadiel. Peugeot tak po
38-mich rokoch nahrádza dosluhujúcu Aviu A30 DA12, ktorá už
nespĺňala technické a ekologické normy pre jazdu na verejných
komunikáciách. Vozidlo bolo obstarané ako vôbec prvé vozidlo
pre DHZ Voderady výhradne z rozpočtu Obce Voderady. Na tomto mieste by sme sa chceli poďakovať obecnému zastupiteľstvu
a vedeniu Obce Voderady za ochotu a ústretovosť pri schvaľovaní a podpore týchto dvoch veľkých investičných projektov, ktoré
nás a aj obec opäť posunuli o veľký kus vpred.
A aby sme nehovorili len o investíciách, musíme povedať, že
aj v tomto zvláštnom a obmedzujúcom roku sme nezanedbávali
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ostatné činnosti, ktoré bežne robíme. Začiatkom leta, keď sa situácia ohľadne mimoriadnej epidemiologickej situácie – COVID-19
trochu ukľudnila, začali sa konať pohárové súťaže a svoju činnosť
zahájila aj Západoslovenská hasičská liga. Naše mužstvo bodovalo v deviatich kolách z desiatich súťažných. V konečnej tabuľke
obsadilo 8. miesto. V prvom septembrovom týždni sme po prvý
krát privítali účastníkov ligového kola Západoslovenskej hasičskej ligy na novom cvičisku pri hasičskej zbrojnici za prísnych
protiepidemiologických podmienok. Súťaž sa konala za krásneho počasia s veľkou účasťou súťažiacich a aj obecenstva. Tak ako
v prvom polroku, aj v druhom sa náš člen Milan Vyhlídal zúčastnil
viacerých individuálnych súťaží TFA.
Tento rok máme zatiaľ menej zásahov, ale o to boli náročnejšie. Koncom septembra sme boli povolaní Krajským operačným
strediskom IZS v Trnave na veľký požiar v pivovare fy Sessler
v Trnave, kde horela strešná konštrukcia a interiér na najvyššom
poschodí v práve dokončovanej polyfunkčnej budove. Veliteľom
zásahu sme boli určení na rozoberanie stropnej a strešnej konštrukcie a dohášanie skrytých ohnísk v autonómnych dýchacích
prístrojoch. O dva týždne sme opäť zasahovali na ďalšom veľkom
požiari v sklade a výrobni interiérových sedacích súprav na Trstínskej ceste v Trnave. Opäť sme hasili v interiéri budovy, neskôr
rozoberali strešnú konštrukciu s búracou sekerou. To všetko sa
vykonáva v ADP, čo je fyzicky veľmi náročné. Zároveň sme dopĺňali vodou čerpacie stanoviská, ktoré vykonávali samotné hasiace práce. Pri zásahoch sme spolupracovali s príslušníkmi HaZZ
Trnava ako aj členmi iných hasičských zborov z okolia. V mesiaci
október sme boli po výdatných dažďoch v permanentnej pohotovosti, ktorú vyhlásil prezident HaZZ všetkým dobrovoľným jednotkám.

Vykonávali sme pomocné práce – lokálnu dezinfekciu testovacích priestorov, vynášanie infekčného materiálu a iné pomocné
práce.
Keďže epidémia COVID-19 ešte neutícha, snažme sa zodpovedne pristupovať k ochrane vlastného zdravia a ľudí okolo seba,
aby sme na budúci rok mohli vykonávať všetky činnosti, ktoré
máme nateraz obmedzené.
Želáme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a Šťastný
nový rok 2021.
Dobrovoľný hasičský zbor Voderady
Viliam Benkovský, DHZ Voderady

INFO – HASIČI
Ako všetci vieme, začiatkom mesiaca november bolo v našej
republike vykonané celoplošné testovanie na respiračnú epidémiu - COVID-19. V našej obci bolo odberné miesto v kultúrnom
dome. Po prvotných informáciách o forme a systéme testovania
sa členovia zásahovej jednotky dobrovoľne prihlásili na obecnom úrade ako výpomoc pri zabezpečení priebehu testovania.

V prípade požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti
(vyvrátený strom, dopravná nehoda, povodeň a iné),
volajte na tieto telefónne čísla:

HaZZ: 150
Veliteľ DHZ Voderady: 0902 207 971
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Opäť žiaľ „dohraté“

Vzhľadom na prijaté opatrenia v súvislosti s pandémiou Covid-19 sa po predčasne ukončenej minuloročnej, ako i novo
začatej sezóne situácia na jeseň zopakovala a predčasne sa
prerušila aj jesenná časť súťaže. Poďme si teda zhrnúť čo sa
stihlo v našom klube udiať za ten krátky čas v jednotlivých kategóriách od najmenších až po najstarších.

Mladšia prípravka-U9
Naši najmenší futbalisti U9 sa môžu pochváliť bojom o prvé
priečky v skupine z jesennej časti súťaže.
Na konci jesennej časti sme mali odohrať tie najzaujímavejšie zápasy, kde sa malo rozhodnúť o prvých troch miestach
v tabuľke. Bohužiaľ tak ako ostatné tímy vo všetkých športových súťažiach sme boli stopnutí a čakáme ako sa situácia vyvinie. Bojovnosť je vidieť aj v tabuľke strelcov, kde prvé priečky
obsadili Tomáš Fatranský a Kristián Formanko. Samozrejme
nemôžeme zabúdať ani na ostatných hráčov z tohto tímu ako
napríklad brankári Sabinka Košíková s Peťom Grolmusom dostali minimum gólov, v obrane chlapci Simon Ščipák, Maxim
Krajčovič, Maxim Vadovič a Matej Kabát zabraňujú protihráčom
ohrozovať brankárov, v strede T. Fatranskému pomáha Tomáš
Valentín s Matiasom Janíčekom, ktorý toho dosť nabehajú
a niečo vymyslia dopredu alebo pomôžu obrane a v útoku K.
Formankovi pomáha Šimon Babóš, ktorý si tiež dal už nejaký
ten gól. Netreba zabudnúť ani na ostatných hráčov, ktorí sa
učia hrať futbal, aby sa mohli pridať k úspechom nášho tímu.
Tréner Ján Babóš

Mladší žiaci-U13
V kategórii U-13 sa začala príprava na novú sezónu s odhodlaním podať lepšie výkony ako v predchádzajúcej sezóne.
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Postupom času však niektorí hráči prestali chodiť na tréningy
a skončili celkovo s futbalom. To sa prejavilo aj na konkurencii na tréningoch, neskôr aj v zápasoch. Preto začiatok sezóny
museli odohrať aj mladší chlapci, ktorí ešte fyzicky ani technicky nie sú pripravení čeliť o 2-3 roky starším protihráčom. To
sa podpísalo aj na výsledkoch zápasov, ktoré sme stihli pred
prerušením sezóny odohrať. Musím však svojich zverencov aj
pochváliť, nakoľko v niektorých zápasoch sa snažili hrať systém, ktorý sme trénovali aj na tréningoch, avšak z dôvodu
malého počtu hráčov a tým pádom nemožnosti prestriedať
sme zápasy nezvládali kondične. Verím, že všetkým chlapcom
cez nútenú prestávku futbal bude chýbať a po obnovení tréningového procesu sa s odhodlaním budú snažiť napredovať
a podávať lepšie výkony.
Tréner Ivan Lacuška

Dorast-U19
Čo sa týka tejto vekovej kategórie tak síce tabuľkovo nie sme
nejako vysoko, ale aj vzhľadom na to, že sa nám po rokoch
konečne podarilo založiť túto vekovú kategóriu, v ktorej je
naše mužstvo jedno z najmladších, ak nie vôbec najmladšie
a prirodzene mu chýbajú skúsenosti, tak výsledky sme ešte
nemohli očakávať a ani to nebolo prvoradým cieľom. No čo
sa týka samotného herného prejavu, tak tam sme napredovali každým novým zápasom a niektoré z týchto zápasov bola
radosť sledovať, pretože tu sa naozaj už začína prejavovať
herný potenciál týchto hráčov, ktorým disponujú. Samozrejme toto všetko sa vždy odvíja aj od kvality tréningových jednotiek a ochote pracovať, robiť v tréningovom procese aj veci,
ktoré nie sú u všetkých hráčov vždy veľmi obľúbené. Ďalším
prínosom pre týchto hráčov určite bolo aj to, že okrem dorasteneckých tréningov, sa niektorí z hráčov už zúčastňovali aj
na tréningoch A-mužstva dospelých, čím nadobúdali ďalšie
cenné skúsenosti pre ich rozvoj. Takže toto naše dorastenec-
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ké mužstvo, hráči, majú predpoklady a potenciál kvality, aby
boli naozaj veľkým prínosom do budúcnosti nášho futbalu,
preto veríme, dúfame, že v tom budú pokračovať a bude ich
to aj naďalej baviť.

A-mužstvo
Na úvod tejto kategórie napíšem, že sme mali niekoľko možností ako sa rozhodnúť pred sezónou a to aj vzhľadom na danú
situáciu, či už ohľadne predchádzajúcich výsledkov, kvality
a šírky kádra, alebo aj samotných tlakov a vyhrážok od príslušných futbalových zväzov.
Pre upresnenie, tak ako býva zvykom sme pred sezónou
mali schôdzu či už výbor alebo hráči, ktorej hlavnou témou
bola práve otázka ako ďalej s mužským futbalom v našej obci.
Po dlhých debatách sme sa jednoznačne zhodli aj na základe umiestnenia v tabuľke, výsledkov, hráčskeho materiálu
a atraktivity súťaží,že chceme ísť o ligu nižšie a to do najvyššej
oblastnej súťaži (6.liga Mevasport OBFZ Trnava), do ktorej sme
následne podali aj prihlášku. Tá nám bola obratom zamietnutá
a boli sme informovaní, že do tej súťaže nás nezoberú, a buď
zostaneme v príslušnej lige (5.liga západ, ZsFZ), alebo nás preradia až do poslednej oblastnej súťaže (8.liga Select OBFZ Trnava).
Takže aj vzhľadom na tieto okolnosti sme sa mohli nanovo
rozhodovať čo je lepšie v danej situácii, keďže sme boli opäť
na začiatku, ale nechceli sme sa nechať vydierať a boli sme
rozhodnutí začať úplne od začiatku od najnižšej súťaže, lenže tým ako sme trénovali, tak po každom tréningu sme viedli
rozhovor o tejto situácii, pretože všetkých nás to mrzelo, trápilo a nechceli sme to všetko vybojované v predchádzajúcom
období, či už aj inými hráčmi alebo vedením, hodiť len tak za
hlavu, preto napokon už konečné a definitívne rozhodnutie
padlo na poslednú chvíľu a to že zostávame v aktuálnej lige
(5.liga západ, ZsFz). A či toto rozhodnutie bolo správne, ukáže
až čas.
Samozrejme po neľahkom rozhodnutí sa vynárala ďalšia
otázka a tou bolo ako skvalitniť káder a byť dôstojným súperom. Potrebovali sme kúpiť nejaké posily, no na tie neboli
dostatočné financie.
Síce sme oslovili nejakých domácich podnikateľov, alebo
miestne firmy na tieto účely, no u tých sme nepochodili.Aby
toho nebolo málo, tak ešte skončili pre nás aj kľúčoví hráči, ktorí odišli do iných klubov a to je Peter Brestovanský (Boleráz),
Daniel Tománek (Bíňovce), Jozef Izakovič (Kátlovce).
Preto jedinou cestou ako odohrať súťaž bola už len možnosť osloviť aj našich odchovancov, ktorí v minulosti skončili
s futbalom či by nám neboli ochotní pomôcť v tejto neľahkej
situácii.

obecné noviny

Našťastie sa nám podarilo dohodnúť s niektorými hráčmi,
ktorí nám boli ochotní pomôcť a s futbalom opäť začali, a to
Mário Gajarský, Tomáš Májka a Tomáš Valentín.
Aj vzhľadom na tieto všetky okolnosti sme tušili čo nás čaká,
a že to bude nerovný boj s kvalitatívne ťažšími súpermi, to sa
žiaľ potvrdilo a v prerušenej sezóne zimujeme na poslednom
mieste.
Uvidíme čo prinesie zimná prestávka a aj samotný vývoj
udalostí aj vzhľadom na okolnosti ohľadne pandémie, každopádne až jarná časť ukáže či bol čas náš priateľ alebo nepriateľ
a či sme spravili správne rozhodnutie.
Preto dúfame a želáme si, aby to našich odchovancov bavilo
a pokračovali v čo najväčšom počte až do tejto vekovej kategórie, je to zrejme jediná a tá správna cesta na amatérskej úrovni.

Starí páni
U našich starých pánov sme mali tento rok na domácej pôde
organizovať jubilejný 50.ročník turnaja, ktorý sa mal uskutočniť
aj s viacerými osobnosťami, ktoré sa pričinili o rozvoj a úspech
nášho futbalu.
Navyše po minuloročnom neúspechu, kedy nás z dlhoročného predchádzajúceho kraľovania z trónu zosadili Pavlice sme
chceli opäť prvenstvo prinavrátiť do našich rúk.
Samozrejme aj vzhľadom na okolnosti ohľadne pandémie
a so súvisiacimi opatreniami, ani toto podujatie nebolo možné
zrealizovať a pravdepodobne sa presunie na ďalší rok.
Takže aspoň v čase kedy sa dalo, aby sa udržiavali naši páni
vo forme si chodili raz za týždeň schuti zahrať futbal.
Záverom sa tradične v mene klubu FK Voderady chceme
úprimne poďakovať všetkým našim hráčom, výboru, fanúšikom, rodičom, sponzorom, Obci Voderady, ktorá nás opäť podržala a uhradila výdavky potrebné na fungovanie klubu, navyše
finančne prispela aj na kúpu klubových súprav pre A-mužstvo,
pánovi Kuvikovi a jeho firme FEMONT za finančnú pomoc na
kúpu dresov pre našich dorastencov, pánovi Marošovi Ivančíkovi, ktorý nám už tradične, ak je treba vždy pomôže finančne, aby
sme dokázali vykryť výdavky navyše, pánovi Juliánovi Blažekovi za dlhoročnú podporu, pánovi Radoslavovi Ivančíkovi, ktorý
nám je vždy tiež ochotný pomôcť s údržbou ihriska a vecí s tým
spojených.
Zároveň Vám klub FK Voderady všetkým želá príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2021 veľa osobných,
pracovných a športových úspechov.
Tréner Stanislav Páleník
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Aktivity a práca seniorov
v covidovom období
Prajeme vám všetkým veľa šťastných krokov, veľa šťastných
rokov, rozum, čo v núdzi poradí, ruku, čo v žiali pohladí v tejto
ťažkej a náročnej pandemickej dobe. Požehnané a pokojné nastávajúce sviatky „Narodenia Nášho Pána Ježiša Krista“ a veľa
veľa zdravia.
za výbor ZO JDS vo Voderadoch Mária Šturdíková

Životné jubileum – 100 rokov

P

andémia ochorenia Covid-19 nabúrala všetky naše aktivity, prácu a podujatia, ktoré sme mali naplánované
pre našich seniorov. Bolo ich veľa. Žiaľ, pandémia tohto
ochorenia šarapatí na našom území už od marca. Je mesiac november a ešte stále platia pandemické opatrenia, núdzový stav,
počas ktorého je zakázané zhromažďovať sa, alebo uskutočniť
nejaké podujatie pre nás seniorov. My seniori sme tá najohrozenejšia skupina. Počas tohto obdobia sa šírili rôzne klamstvá a lži,
že to nie je nič, iba obyčajné prechladnutie alebo nádcha.Výbor
našej Základnej organizácie túto skutočnosť bral veľmi vážne
a zodpovedne. Naše aktivity sme odložili na neurčito, až dovtedy,
kým sa situácia nedostane pod kontrolu. A my sa budeme môcť
opäť slobodne nadýchnuť a stretávať sa, organizovať rôzne akcie
a podujatia. Ale na to si ešte počkáme. Myslím si, že my seniori sme disciplinovaní a zodpovední, veď nám ide o naše zdravie
a naše životy. Preto buďme k sebe tolerantní. Spolu túto pandémiu zvládneme. V mesiaci september, keď boli opatrenia trochu
uvoľnené sme uskutočnili púť za prísnych hygienických opatrení.
Cieľom naše púte bolo Skalné Sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov, najmladšieho pútneho miesta na Slovensku. Počasie bolo až neuveriteľne krásne. Pánova ruka držala
nad nami ochranu a dopriala nám neopísateľný výhľad na celé
Považie z kameňolomu Ladce. Púť sa nedá opísať slovami, pretože tú jedinečnú duchovnú stopu, ktorú v nás zanechala si musí
každý prežiť. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v kostole Božieho milosrdenstva v Ladcoch. Navštívili sme kúpele Trenčianske
Teplice, kde sme si prezreli kúpeľné centrum a napili sa liečivej
vody. Tento deň, po dlhej pandemickej dobe nestretávania sa,
bol pre nás všetkým balzamom pre našu dušu aj telo. Túto akciu by sme nemohli uskutočniť bez finančnej podpory Obce Voderady, Obce Slovenská Nová Ves a sponzorov, ktorí svojimi príspevkami obohacujú život nás, seniorov. Za to vám všetkým patrí
naše úprimné poďakovanie.
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Anna Kecskeiová narodená 5.11.1920 sa u nás v Pokoji dožila krásneho veku 100 rokov. Vraví sa, že vek ženy sa nehovorí, no Anička si s hrdosťou môže povedať, " ďakujem Bohu
za ten krásny vek". Svoj život prežila v Bratislave ako jediná
dcéra mamy Anny a otca Pavla. Bola nadaná a venovala sa
hre na husle. Život po smrti rodičov bol ťažký a nedokázala si financovať štúdium hudby. I napriek tomu, že nemala
vlastné deti, svoj život prežila starostlivosťou o deti priamo
v rodinách. Svojho manžela stretla vo veku 34 rokov a prežili
pokojný život. Zomrel veľmi mladý. Zvyšok života prežívala
sama vo svojom byte v Bratislave. Po úraze zostala sama
a nedokázala sa o seba postarať. Pomocnú ruku jej podal
dôstojný pán Červený a ponúkol jej možnosť bývania vo
Voderadoch a tak sa stala obyvateľkou našej dedinky. Aj vo
veku 100 rokov si rada zacvičí, i keď nohy už neslúžia. Rada
si prečíta úryvok z Biblie. Má rada slniečko a rada si oddýchne na hojdačke. Často spomína na detstvo. Je nám cťou, že
sme Vám mohli predstaviť našu Aničku, ktorú máme zo srdca radi a prajeme jej ešte pár rokov prežitých v zdraví. Pani
Hájková, ktorá má taktiež úctyhodný vek 97 rokov jej často
vraví: „počkajte ma Anička, ja Vás dobehnem". Tak snáď sa
o tri roky spolu stretnú za jedným stolom.
Zuzana Morvayová, Pokoj n.o.
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Jadranská torta
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pridaný do šalátu, či na špagety vo forme pesta, ktoré si ľahko
pripravíme a v pohárikoch v chladničke nám dlho vydrží.
Pesto z medvedieho cesnaku: väčší zväzok listov medvedieho
cesnaku umyjeme, osušíme papierovou utierkou, môžeme
ich nahrubo nakrájať. Dáme do mixéra, pridáme kopcovitú lyžicu posekaných vlašských orechov (mandlí), trochu soli a olivový olej asi 1 dcl, podľa hustoty prilejeme. Môžeme dochutiť
citrónovou šťavou. Pesto dáme na čerstvo uvarené cestoviny
a posypeme parmezánom.
Jarnú pochúťku si vieme urobiť aj z čerstvého špenátu zo záhrady.

Upečieme piškótové cesto: 3 vajcia, 60 g cukru, 60 g hl. múky,
20 g kakaa, 20 g oleja, lyžička prášku do pečiva
Krém: 2 dcl mlieka, 100 g cukru, 20 g maizeny, 1 žĺtok, 50 g
opražených jemne pomletých lieskových orieškov, 150 g masla
Navrch 2 šľahačky, stužovač, čokoládová poleva
Postup: Cukor, maizenu a žĺtok rozmiešame v mlieku a za stáleho miešania privedieme do varu.
Odstavíme, necháme vychladnúť, občas premiešame. Po
vychladnutí pridáme zmäknuté maslo a zľahka vymiešame.
Do krému zamiešame oriešky, natrieme na cesto a necháme
stuhnúť. Navrch dáme vyšľahanú šľahačku. Polejeme čokoládovou polevou alebo čokoládu nastrúhame.

Noky (gnocchi) so špenátovou omáčkou
Noky: 600 g zemiakov
uvarených v šupe, 150
g hladkej múky, 1 žĺtok,
trošku soli
Vychladnuté zemiaky nastrúhame, pridáme ostatné suroviny, vypracujeme
cesto, rozdelíme asi na 5
dielov, vytvoríme tenké
šúľky, nakrájame na 2 cm
noky a každý stlačíme
vidličkou. Dáme ich variť
do vriacej osolenej vody,
keď vyplávajú navrch vyberieme.

Medvedí cesnak – skvelá
pochúťka pre zdravie

Omáčka: 40 g masla, 3 strúčiky cesnaku, 250 g špenátových
listov, 250 ml smotany na šľahanie, 4 lyžice nastrúhaného parmezánu, mleté čierne korenie, oregano

Po dlhej zime sa všetci budeme tešiť na vychádzku do prírody. V lesoch Malých Karpát nájdeme už skoro na jar liečivý
zázrak z prírody medvedí cesnak. Rastie na veľkých plochách
v súvislých zelených kobercoch a rozvoniava široko – ďaleko.
Posilňuje imunitu, pomáha pri žalúdočných problémoch, bolestiach hlavy, pri ochoreniach horných dýchacích ciest, prečisťuje cievy, znižuje vysoký krvný tlak. Najlepšie účinky má
ak ho konzumujeme v surovom stave nasekaný na chlebíku,

V panvici rozohrejeme maslo, pridáme nasekaný cesnak, veľmi krátko opražíme a pridáme nadrobno nasekaný špenát
(prípadne mrazený listový špenát), posolíme, podusíme, pridáme smotanu, necháme trochu zhustnúť a pridáme parmezán, krátko ešte povaríme. Môžeme primiešať aj plesňový syr
podľa chuti a koreniny.
Dobrú chuť praje Mirka Kramárová
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budovanie oddychových zón, parkov,
detských ihrísk

zistenie potreby výstavby školských
zariadení, zariadení sociálnych služieb,
zdravotníckych zariadení

rozmiestnenie a budovanie zariadení
poskytujúcich služby

budovanie ciest a záchytných parkovísk

posilnenie dopravnej siete

na plánovanie novej
infraštruktúry

AKO MÔŽE SLOVENSKO
VYUŽIŤ ÚDAJE ZO SČÍTANIA

rozsahu získať.

domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom

bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov,

štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich

demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych

nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej

umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie

PRÍNOS A VÝZNAM SČÍTANIA
sú podkladom pri
prognózovaní
jednotlivých oblastí
spoločenského života

pri analýzach
populačných štruktúr,
reprodukčného
správania, vzdelanostnej
štruktúry, domácností

WWW.SCITANIE.SK

na webovej stránke:

obyvateľov, domov a bytov 2021, získajú obyvatelia

Podrobné informácie, ktoré súvisia so Sčítaním
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