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Editoriál

Vážení občania,
milí Voderadčania!
Čas neúprosne letí
a tak vám opäť po
polroku prinášame v našom periodiku všetky dôležité informácie, postrehy, udalosti,
úspechy či novinky, ktoré sa za uplynulé obdobie udiali v našej obci a zaslúžia
si našu pozornosť. Rada by som využila
tento priestor a podelila sa s Vami o moje
dojmy, resp. skúsenosti, ktoré som od nástupu do funkcie nadobudla. Taktiež by
som vás chcela informovať aj o tom, čo
sa novému vedeniu obce podarilo doposiaľ zrealizovať. Každopádne po viac ako
polroku môžem skonštatovať, že práca
v úrade je nesmierne pestrá, rôznorodá,
niekedy humorná, niekedy zložitá, či nepríjemná, no v ničom ma zatiaľ extrémne
neprekvapila, skôr v niektorých momentoch zarmútila, či znepokojila. Každý deň
so sebou prináša nové situácie, problémy,
na ktoré je potrebné flexibilne reagovať
a prijímať rozhodnutia. Na prvý pohľad
sa môže zdať, že je to jednoduché, ale za
každým rozhodnutím je starostlivé zvažovanie, intuícia, empatia či znalosť pomerov. V tomto procese je dôležitá najmä
komunikácia a spolupráca. Nesmierne si
vážim pomoc a podporu, ktorú od mnohých z Vás cítim a ktorá ma posúva ďalej. O tom, že u nás v obci to „žije“ svedčí aj veľký počet príspevkov.
Na záver mi dovoľte milí Voderadčania
zaželať Vám všetkým krásne leto, plné
slnka, vody, radosti, oddychu, zážitkov
a v neposlednom rade aj kultúry, ktorou
bude počas nasledujúcich týždňov dýchať kultúrna zóna... :)
Vaša starostka, Anita Gajarská

Obec Voderady vyhlasuje súťaž pre deti, ktoré radi fotografujú :)
Hlavným motívom je zachytiť nevšedný alebo veselý zážitok z prázdnin. Súťažné fotografie treba doručiť do 26. augusta na Obecný úrad vo Voderadoch alebo e-mailom na:
siskova@voderady.sk
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Nepredajné

Nové detské ihrisko už slúži našim najmenším!

viac na str. 5

Workoutové ihrisko – nové ihrisko na zelenej lúke

viac na str. 5

Každý, kto sa chce zapojiť do súťaže môže
poslať maximálne 3 fotografie, farebné alebo čierno-biele v elektronickom formáte JPG.
Fotografia musí byť označená menom a priezviskom, adresou bydliska a vekom dieťaťa.
Vyhodnotenie a ocenenie autorov víťazných fotografií sa uskutoční 31.8. v rámci
rozlúčky s letom na Kultúrnej zóne.
Všetky fotografie zaslané do súťaže budú vystavené v Obecnej knižnici (Stará škola).
Súťažiaci zaslaním snímky potvrdzuje súhlas

so spracovaním osobných údajov a pravidlami súťaže.
Podeľte sa s nami o krásne zážitky z letných prázdnin!
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Niekoľko postrehov na úvod,
či skôr zamyslenie s „nadsádzkou“
Príroda alebo...
Ignorácia naša každodenná, stretávam sa
s ňou pomerne často, nerešpektovanie pravidiel napr. v súvislosti s ukladaním odpadu
na úložisko biologického odpadu. Obec vynakladá nemalé úsilie aj finančné prostriedky na jeho odstránenie s cieľom zvýšiť kvalitu nášho životného prostredia. No neustále
sa nájdu nedisciplinovaní jedinci, ktorí tam
uložia pneumatiky, nábytok, vrecia s rôznym
odpadom, plastový odpad, uhynutú zver,

Zmena stránkových
hodín na Obecnom
úrade vo Voderadoch
Od 1. júna 2019 boli upravené stránkové hodiny na Obecnom úrade vo Voderadoch nasledovne:
Pondelok: 09.00 - 12.00
12.30 - 17:00
Utorok: nestránkový deň
Streda:
07.30 - 12.00
12.30 - 17.00
Štvrtok: 07.30 - 12.00
Piatok:
07.30 - 12.00
12.30 - 14.00

VZN Obce Voderady
prijaté v roku 2019

VZN Obce Voderady č. 1/2019
o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce
VZN Obce Voderady č. 2/2019
o povinnom zápise dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky, o určení
miesta a času zápisu detí do 1. ročníka
základnej školy a o určení miesta času
zápisu a podmienok prijatia detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Voderady
VZN Obce Voderady č. 3/2019
o určení výšky finančných príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so
stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
obec Voderady.
Viac na www.voderady.sk
– sekcia DOKUMENTY-VZN

Termíny zasadnutí
Obec. zastupiteľstva

05.09.2019, 17:30, 5. riadne zasadnutie
26.09.2019, 17:30, 6. riadne zasadnutie
07.11.2019, 17:30, 7. riadne zasadnutie
12.12.2019, 17:30, 8. riadne zasadnutie.

ktorá je zdrojom šírenia infekcií, chorôb,
či množenia hlodavcov, ktoré bez problémov môžu zájsť až
do neďalekej obytnej zóny. Takéto konanie je nepochopiteľné najmä vzhľadom na fakt, že zberný dvor, na ktorý je
možné okrem pneumatík a uhynutých
zvierat uložiť jednotlivé druhy odpadov, sa nachádza čo
Stále sa nájdu medzi nami neporiadni obyvatelia,
by kameňom dohoktorí vyvážajú odpad na miesta, kam nepatrí.
dil. Dokonca je smutné, ak sa jedincovi, ktorý vynáša odpad ťaží priamo do nich? Nie vždy to totiž musí nevyurobiť o pár krokov viac a namiesto toho, hnutne znamenať šťastie...
aby uložil odpad na existujúcu kopu, vytvo- Neustále upchávanie kanalizácie hygienicrí novú a najlepšie priamo na komunikácii. kými potrebami, handrami, či plienkami...
Kam až chceme zájsť?
Keby som výsledok takejto údržby nevidela
Smutná realita alebo...
na vlastné oči, neuverím....Naozaj patria taAlebo nerešpektovanie dopravného značenia kéto veci do kanalizácie?
a rýchlosti v obci – mnoho občanov sa sťažu- Lebo ľudia...?
je na zlý stav cestných komunikácií v obci, Vandalizmus a rušenie nočného kľudu, výno v momente, keď obec pristúpi k ich rekon- sledok absencie akejkoľvek sebakontroly
štrukcií z niektorých jedincov sa stávajú do- jednotlivcov (žiaľ aj maloletých, však sú to
slova cestní piráti, ktorým v ich svižnej jazde len dzeci, citujem...) alebo elementárnej úcty
nebráni žiadna prekážka, ktorá by ich donúti- k ostatným občanom, či k spoločnému mala spomaliť. Stojí nám za to ohrozovať a ris- jetku?
kovať zdravie a bezpečnosť druhých?
No a nakoniec susedské, či medziľudské
Ďalej nelogické, často nebezpečné a obme- vzťahy – hádky, rozpory, nedorozumenia,
dzujúce parkovanie na uliciach, pričom vý- netolerancia boli, sú a budú. Veď je to také
jazdy domov sú prázdne a garáže zaprata- „ľudské“! No nemusí to takto nevyhnutne
né neporiadkom. Ľahostajnosť, či pohodl- byť. Stačí nájsť v sebe pokoru, úctu a snanosť? Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako hu o zmier a verím, že sa bude krajšie a poby sme asi riešili prechod záchranných zlo- kojnejšie žiť. Viem, niekto si môže povedať,
žiek v prípade nutnosti ich zásahu? Zamyslí- že s takýmito problémami zápasí takmer kažme sa aspoň na sekundu nad tým, keď odsta- dá obec. Áno zápasí, ale nestojí aspoň za povíme svoj automobil na krajnici, či neobme- kus trošku sa zamyslieť nad svojím konaním,
dzujeme alebo neznemožňujeme výjazd ale- zmeniť vzorec svojho správania sa, či prebo vjazd vlastníka susednej nehnuteľnosti? hodnotiť svoj prístup? Som presvedčená, že
Trošku tolerancie by nezaškodilo, ktovie raz je to možné! Je potrebné si najmä uvedomiť,
sa nám to môže vypomstiť...
že náprava takýchto konaní odčerpáva nieČistota pol života
len nemalé finančné prostriedky z rozpočtu
Žijeme v civilizovanom svete, aspoň to tvr- obce, ale aj časové a personálne kapacity úradíme... Avšak čistota a prítomnosť psích ex- du, ktoré by mohli byť využité iným zmyskrementov na verejných priestranstvách, fut- luplnejším spôsobom. Neberte prosím tieto
balovom ihrisku, či pred obydliami indiku- slová ako kritiku, či snahu kohosi vychováje niečo iné. Je naozaj také ťažké zobrať si vať, skôr mi ide o to, aby sme sa snažili uvevrecúško a automaticky odpratať „produk- domiť si naše pochybenia, ktoré je možné pri
ty trávenia“ svojich domácich miláčikov, tak dobrej vôli napraviť.
aby „nezdobili“ priestor resp. sme nestúpili
Ing. Anita Gajarská, starostka
Aktuality, informácie o dianí v obci a albumy fotografií nájdete na

www.voderady.sk
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7 mesiacov pôsobenia a práce....
Ako som deklarovala pred nástupom do funkcie starostky, som si určila priority, ktorým som
sa chcela a chcem počas nasledujúceho obdobia venovať. Aj to je dôvod, pre ktorý som sa
rozhodla využiť tento priestor a vykonať tzv.
odpočet všetkého podstatného, čo bolo doteraz
obcou zrealizované. Som limitovaná priestorom a preto uvádzam iba tie oblasti, ktoré naozaj stoja za zmienku. O niektorých aktivitách
však nájdete bližšie informácie priamo v článkoch ďalej.
Zefektívnenie fungovania úradu – aktualizáciou súvisiacich dokumentov sa stanovili jasné
a zrozumiteľné pravidlá prideľovania dotácií
obcou s cieľom zabezpečiť primeranú kontrolu a oprávnenosť výdavkov spojených s čerpaním pridelených finančných prostriedkov, úpravou úradných hodín sme reflektovali na potreby občanov, zefektívnili sme proces verejného
obstarávania, momentálne je v procese riešenia
dobudovanie personálnych kapacít OcÚ.
Investičné aktivity – Obecným zastupiteľstvom vo Voderadoch bol vypracovaný
a schválený predbežný plán investičných aktivít na celé funkčné obdobie. Vo väzbe na stanovené priority sú súbežne vypracovávané projektové dokumentácie, resp. technické podklady, pričom už v tomto období boli niektoré aktivity aj zrealizované. Ide o:
- prípravu a spracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii chodníkov ulice Koniarekova, rekonštrukcie rigolu na Školskej ulici,
- prípravu a spracovanie projektových dokumentácií k prístavbe hasičskej zbrojnice a prekládky VN – zabezpečenie administratívneho
procesu, výber dodávateľa na realizáciu, aktivita bude spolufinancovaná zo získanej dotácie
od MV SR,
- uskutočnenie kompletnej rekonštrukcie detského ihriska za Kultúrnym domom, vrátane výmeny oplotenia, pričom bolo zrealizované spracovanie dokumentácie, príprava výberového konania na dodávateľa, ako aj samotná
realizácia, ktorá bola ukončená dňa 21.6.2019,
kedy bolo detské ihrisko aj slávnostne otvorené
a uvedené do prevádzky,
- vybudovanie workoutového ihriska v areáli ZŠ – bolo zabezpečené vypracovanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie administratívneho procesu, realizácia výberového konania
na dodávateľa, vrátane realizácie,
- zadanie k vypracovaniu projektovej dokumentácie ku komplexnej rekonštrukcie MŠ, pozostávajúcej z rekonštrukcie chodníkov, riešenia odvodu dažďovej vody v celom areáli, zateplenia a obnovy fasády na pôvodných pavilónoch, rekonštrukcie vodovodu a vodomernej
šachty, návrhov riešení tienenia na novom pavilóne,
- prípravu projektového zámeru na celkovú rekonštrukciu športového areálu ZŠ – rekonštrukcia bežeckej dráhy, doskočiska, rekonštrukcia

asfaltového ihriska, pričom sa predpokladá spolufinacovanie tejto aktivity vzhľadom na pridelenú dotáciu z Úradu vlády SR,
-zabezpečenie počiatočnej komunikácie a prípravných prác v súvislosti so spracovaním architektonickej štúdie na kompletnú rekonštrukciu Kultúrneho domu,
- realizácie prác súvisiacich s opravou či údržbou objektov v majetku obce a iné,
- realizáciu vyvýšenia sietí na multifunkčnom
ihrisku za výdatnej pomoci pána Mgr. Mareka
Dubovského, ktorému na tomto mieste ďakujem (aj za technickú a inú pomoc, keď treba).
V oblasti životného prostredia boli zrealizované aktivity s cieľom zvýšiť kvalitu nášho
životného prostredia:
– organizáciou celoobecného podujatia pod názvom „Vyčistime si svoju obec“ realizovaného
v rámci aktivít „Dňa Zeme“,
- vykonaním zberu elektroodpadu v obci v rámci, ktorého sme vyzbierali takmer 2 000 kg
elektroodpadu,
- prácami spojenými s likvidáciou úložiska biologicky rozložiteľného odpadu,
- rozšírením kapacít na triedenie odpadu
umiestnením nových nádob na zber skla, textilu
v ďalších lokalitách.
V sociálnej oblasti sme sa zamerali na – spoluprácu so spoločensky znevýhodnenými osobami vo forme brigádnických či aktivačných
prác, prejavili sme záujem o zapojenie sa do
projektu „Opatríme Vás“.
Oblasť kultúry bola zastrešená spoluprácou
s obecnými organizáciami, členmi jednotlivých
komisií OZ a dobrovoľníkmi, či jednotlivcami
pričom obec podporila resp. sa priamo podieľala na príprave, či realizácií nasledujúcich kultúrnych podujatí:
Trojkráľový koncert, Reprezentačný obecný ples po prvý krát s prívlastkom benefičný,
prostredníctvom ktorého bolo podporené Občianske združenie „Na trati“, Mariášový turnaj, Deň Učiteľov, Stavanie Mája, Deň Matiek,
Medzinárodný deň detí, Uvítanie detí do života,
Deň Mikroregiónu, Obecný deň, vrátane podujatia Voderadský cajgel s rekordnou účasťou
120 cyklistov, Agapé celej farnosti po procesii
Božského Srdca, Kultúrne leto – podujatia určené pre všetky vekové kategórie organizované v obci po prvýkrát. Na tomto mieste vyjadrujem veľké poďakovanie pani Márii Šiškovej, vďaka jej výdatnej pomoci sa príprava
a realizácia uvedených podujatí vydarili na
výbornú!
Bezpečnosť v obci – v súčasnosti prebiehajú
práce spojené s rozširovaním a renováciou kamerového systému v obci, zabezpečili sme vypracovanie projektovej dokumentácie na aktualizáciu a doplnenie dopravného značenia
v obci.
Na názore občanov nám záleží, aj preto sme
Vás zapojili do procesu rozhodovania pri

riešení vecí verejných formou dotazníkového
prieskumu vo veci návrhov využitia súboru objektov Internátu, výstup dotazníkového prieskumu slúžil ako podklad pri ďalšej komunikácii
s TTSK vo veci využitia predmetného objektu. Ďalej realizáciou dotazníkového prieskumu
k návrhom na zlepšenie a posúdenie súčasných
kapacít na triedený zber odpadu v obci, pričom
výstupom z neho boli námety a návrhy na zlepšenie. Stretnutiami s občanmi (vlastníkmi nehnuteľností) ulica Koniarekova vo veci prejednania zmeny projektovej dokumentácie v súvislosti s rekonštrukciou chodníkov, a ulica Školská vo veci prejednania možných technických
riešení odvodu dažďovej vody.
Nezabudli sme ani na našich seniorov, pre
ktorých sme zabezpečili – odbornú prednášku
v rámci projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ na tému „Ako sa nestať obeťou trestného činu“.
Tieto a mnohé ďalšie práce boli vykonané popri
riadnom fungovaní a zabezpečovaní úloh a poslania úradu ako takého.
Je už na vašom úsudku milí Voderadčania, či je
to dosť alebo málo vykonanej práce za 7 mesiacov.... Veľa práce je však za nami, ešte
viac pred nami. Každopádne by takéto množstvo práce nebolo možné vykonať bez dobrého manažmentu, pomoci a podpory poslancov
OZ a členov jednotlivých komisií OZ, s ktorými mám česť spolupracovať, a ktorých považujem za veľmi aktívnych a schopných ľudí
ochotných pracovať pre rozvoj našej obce, taktiež bez kvalitnej a korektnej spolupráce s pracovníkmi Obecného úradu, ktorí často aj v rámci svojho voľného času a na úkor svojich rodín zodpovedne pristupujú k zadaným pracovným úlohám, bez súčinnosti obecných organizácií – JDS Voderady, DHZ Voderady, FK Voderady, ZŠ s MŠ Voderady, ZUŠ Voderady, spevácky zbor Prameň, ktoré zabezpečujú reprezentáciu obce, chod kultúry, športu, či obecného diania vo všeobecnosti, ako aj podpore jednotlivcov, ktorí nestoja o popularitu a nepotrebujú na seba upozorňovať a predsa svojím nezištným konaním podávajú pomocnú ruku, ak
je treba. O to viac si ich pomoc vážim a ĎAKUJEM im za ňu!
Nesmierne ma teší, že spolupráca na týchto
úrovniach naozaj funguje, a pevne verím, že
aj naďalej bude, aby sme mohli pokračovať
a rozvíjať naše plány a myšlienky. Pre mňa je
toto dôvod, pre ktorý idem každý deň do práce s nadšením a entuziazmom, pretože ma práca s ľuďmi a pre ľudí nesmierne napĺňa a baví,
čo je dúfam aj z môjho správania cítiť. Úprimne sa teším z každého úspechu obce, dobrého
rozhodnutia, úspešnej spolupráce a pozitívneho
prístupu, ktorý prispieva k rozvoju našich Voderád.
Ing. Anita Gajarská, starostka
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Deň Zeme alebo vyčistime si obec
Deň Zeme, ktorý si každoročne pripomíname 22. apríla, je deň, ktorý upozorňuje na
našu závislosť od darov prírody a zároveň na
dôsledky nášho správania sa voči nej.

Štatistika z evidencie
obyvateľov k 30.6.2019
Počet obyvateľov s trvalým pobytom
v obci Voderady: 1505
Z toho:
Deti do 15 rokov: 278
Občania 15 – 18 rokov: 48
18 – 60 rokov: 864
nad 60 rokov: 315
Od 1.1.2019 do 30.6.2019:
- sa prisťahovalo 27 občanov
- sa odsťahovalo 9 občanov.

Pri tejto príležitosti sa v obci Voderady
v dňoch od 02.04.2019 do 17.04.2019 zrealizovali environmentálne aktivity, do ktorých
sa zapojili organizácie, žiaci ZŠ s MŠ, ako aj
dobrovoľníci a jednotlivci z našej obce.
Uvedomujem si, že zapojenie sa do takejto
aktivity nie je automatickou záležitosťou,
a preto mi dovoľte, aby som Vám všetkým
v mene svojom, ako aj v mene poslancov
obecného zastupiteľstva Obce Voderady vyslovila úprimné poďakovanie za podporu
tejto myšlienky, aktívny prístup a účasť na
brigádach a prácach zameraných na vyčistenie našej obce, čím sme tak všetci spoločne prispeli k zlepšeniu kvality nášho životného prostredia.
Keďže je úspešnosť takejto aktivity podmienená dobrou vôľou a záujmom správ-

nych ľudí, pevne verím, že sa i v budúcnosti stretneme pri ďalších podujatiach zameraných na ochranu a tvorbu nášho životného
prostredia.
Ešte raz ďakujeme všetkým zúčastneným!
Ing. Anita Gajarská, starostka

Likvidácia úložiska
biologického odpadu
Dňa 22.03.2019 sme zahájili likvidáciu úložiska biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) na poľnom hnojisku za družstvom.

Štatistika z matriky od 1.1. - 30.6.2019:
Počet novonarodených detí: 7
Počet uzavretých manželstiev: 5
Počet úmrtí: 8
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.

BLAHOŽELANIE
k výročiu sobáša

Polstoročie spoločného života – zlatú
svadbu oslávili manželia:
•
Mária Zatková, rod. Barčáková
a Vít Zatko
•
Magdaléna Pittová, rod. Mrvová
a Viktor Pitta
60 rokov spoločného života - diamantovú svadbu oslávili manželia:
•
Jozefína Ferenčáková, rod. Šišková
a Rudolf Ferenčák
Do ďalších rokov spoločného života manželom k výročiu sobáša prajeme
veľa pevného zdravia, Božieho požehnania, vzájomného porozumenia a radosti z vnúčat a pravnúčat.
G. Pittová, OcÚ

Povinné čipovanie psov
Upozorňujeme občanov na zmenu v Zákone č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v čipovaní zvierat:
Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky mikročipom pred prvou
zmenou majiteľa, najneskôr však do 12 týždňov veku zvieraťa. Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa do 31. októbra 2019.
Označenie psíka mikročipom môže vykonať
iba veterinárny lekár, ktorý je zodpovedný za
správnosť jeho aplikácie.
Registrácia psíkov a ich majiteľov sa vedie
v Centrálnom registri spoločenských zvierat
(CRSZ), čo je digitálna databáza, kde veterinár zapíše základné údaje o zvieratku, čís-

lo čipu, prípadne pasu a očkovanie proti besnote. Do registra bude potrebné zaevidovať
psíka do 24 hodín od začipovania. Pri zápise poskytuje svoje osobné údaje aj majiteľ
a to meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, adresu držby zvieraťa a telefónne číslo. V prípade zmeny majiteľa alebo úhynu psíka je potrebné, aby to pôvodný
majiteľ nahlásil najneskôr do 21 dní veterinárovi, ktorý zapíše príslušné údaje do registra.
Výhodou čipovania zvieraťa a jeho registrácie v CRSZ je rýchla a jedinečná identifikácia zvieraťa, ktorá pri strate a nájdení zvieraťa umožní zistenie údajov o zvierati a jeho
majiteľovi, kontaktovanie majiteľa v krátkom čase a prinavrátenie zvieraťa do jeho
rúk.
E. Mrvová, OcÚ
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Detské ihrisko má nový šat...
Jednou z prvých zrealizovaných aktivít v
tomto volebnom období bola celková rekonštrukcia detského ihriska za Kultúrnym domom. Požiadavka na celkovú rekonštrukciu
vzišla z podnetov jednak samotných rodičov
detí navštevujúcich ihrisko a jednak z výsledku zhodnotenia celkového technického stavu
pôvodných prvkov. Navyše ihrisko nedokázalo v pôvodnom prevedení čo sa týka najmä
podlahy, či samotnej štiepkovej výplne spĺňať ani náročné požiadavky bezpečnostných
a hygienických noriem. Ihrisko malo jednoducho svoj „vek“ a ani jeho primeraná revízia by tento stav nezvrátila (viď foto).

Aj preto Obecné zastupiteľstvo vo Voderadoch schválilo alokáciu potrebných finančných prostriedkov na tento účel. Obecný
úrad zabezpečil všetky administratívne kroky potrebné k výberu dodávateľa, na ktorého boli zo strany obce kladené náročnejšie
podmienky, najmä čo sa týka miery kreativi-

ty a inovatívneho
konceptu pri návrhu detského ihriska. Jednoducho
povedané, chcelo
to nápad. Pri posudzovaní tohto
nápadu svoju významnú úlohu zohrali aj nadšené
maminy poslankyne OZ pani Mgr.
Veronika Živická
a Martina Pastuchová a členka Kultúrnej komisie pani Miroslava Juhászová, za čo im patrí veľká vďaka.
Po uskutočnení všetkých krokov sme už len
so zatajeným dychom sledovali akým spôsobom sa mení naše ihrisko, monitorovali stav
počasia, ktoré nám poriadne zamiešalo karty, ale nakoniec nám
bola Šťastena naklonená a otvorenie ihriska sa stihlo na naplánovaný termín v predvečer Obecného
dňa, teda 21. júna 2019 za účasti veľkého počtu detí, s ktorými
sme strávili premiérový podvečer na novučičikom ihrisku. Veselý džavot detí, radosť v ich očkách
a úsmev na perách nás utvrdili
v tom, že sme sa rozhodli správ-

ne. A nám už neostáva nič iné, len zaželať,
aby ihrisko slúžilo deťom mnoho mnoho rokov, a aby na ňom prežili so svojimi kamarátmi chvíle plné hier a radosti.
Ing. Anita Gajarská, starostka

Workoutové ihrisko – nové ihrisko
na zelenej lúke...
Aj tak by sa dala nazvať ďalšia zrealizovaná aktivita v našej obci. Keďže sa snažíme držať krok
s novými trendmi v oblasti športu, Obecné zastupiteľstvo vo Voderadoch podporilo túto myšlienku. K rozhodnutiu prispel aj fakt, že zrekonštruované detské ihrisko, je čo sa týka veku detí
orientované na nižšiu vekovú kategóriu, a tak sa
logicky natískala otázka, aký priestor bude vyčlenený pre našu mládež. Doteraz mala táto veková kategória možnosť využívať multifunkčné
či futbalové ihrisko, ktoré sú vzhľadom na ďalšie aktivity taktiež značne obmedzené. Neustály dopyt športovcov a prejavený záujem (ako aj
reklama takýchto objektov prebiehajúca na sociálnych sieťach) sa stretol s pochopením OZ.
Obec Voderady opäť pristúpila k zabezpečeniu administratívneho procesu, ktorého výsledkom bol vybratý dodávateľ diela. Keďže sa jedná o pomerne špecifickú oblasť športu, prvotný návrh a riešenie sme komunikovali s členom
Športovej komisie, ktorý sa tomuto športu aktívne venuje, s pánom Branislavom Rosypálom,
ktorému ďakujem za ochotu, cenné informá-

cie a čas, ktorý venoval tomuto projektu. Vzhľadom
na umiestnenie ihriska, ktoré je situované priamo v areáli ZŠ s voľným prístupom, ako aj široké zastúpenie možných cvičencov, čo
sa týka veku, fyzických predpokladov, špecifických
potrieb sme zvolili technické riešenie konštrukcie tak, aby vyhovovala všetkým cieľovým skupinám. S cieľom spropagovať tento druh cvičenia, a ukázať správnosť a možnosť využitia jednotlivých
prvkov konštrukcie, obec plánuje zrealizovať v
rámci slávnostného otvorenia tohto športového objektu, prezentáciu s profesionálnym trénerom, ktorý bude prezentovať rôzne druhy
a spôsoby možných cvičení. O prezentácii bu-

dete včas informovaní. Pevne verím, že si tento spôsob cvičenia nájde mnoho sympatizantov
aj spomedzi nešportujúcich občanov a priláka
všetkých tých, ktorí preferujú cvičenie na čerstvom vzduchu. Obrovskou výhodou tohto cvičenia je, že je vhodné pre všetky vekové kategórie. Všetkým športuchtivým úprimne prajeme
príjemne a zmysluplne strávený čas cvičením.
Ing. Anita Gajarská

6

Noviny obyvateľov obce Voderady

Triedim, triediš, triedime....?
Stále aktuálna téma. O to viac, že k 1.1.2019
nadobudol účinnosť zákon č. 329/2018 Z. z.
o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje
výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. Z týchto právnych predpisov vyplývajú
pre samosprávy zmeny, ktoré môžu ovplyvniť rozpočty na strane príjmov a výdavkov.
Ich cieľom je motivovať občanov k vyššej
miere triedenia komunálneho odpadu. Platí
totiž vzorec, že čím viac odpadu vytriedime,
tým vyššie percento vytriedenia komunálneho odpadu obec vykáže a tým nižšie poplatky za uloženie odpadu bude uhrádzať. Citeľné zvýhodnenie prichádza pri miere triedenia komunálnych odpadov vyššej ako 30%.
A aké percento vytriedenia sme dosiahli v našej obci? Miera vytriedenia komunálnych odpadov v roku 2018 v našej obci vypočítaná na základe údajov uvedených v tabuľke dosiahla úroveň 18,85%.
V porovnaní s inými obcami výsledok rozhodne nie je zlý, no určite je čo vylepšovať,
ak chceme platiť za uloženie odpadu menej.
Aj z tohto dôvodu by sme Vás všetkých
chceli vyzvať, aby ste nehádzali všetok
odpad do zberných nádob na zmesový
komunálny odpad. Podmienky pre triedenie

Množstvá vytriedených komunálnych odpadov v roku 2019
(za predchádzajúci kalendárny rok)
Kat.číslo

Druh odpadu

Tony

200101

papier a lepenka

25,84

200101

papier a lepenka - školský zber

10,12

200102

sklo

16,23

200103

VKM

0,76

200123

vyr.zar.obsah.chlórfluór.uhľovodíky

0,10

200125

jedlé tuky a oleje

0,40

200135

vyr.el. a elektron.zar.iné ... obsah. nebezp. časti

0,18

200136

vyr. el. a elektron. zar. iné...

2,22

200139

plasty

3,22

200140

kovy

3,16

200201

biologicky rozlož. odpad

22,16

200201

biologicky rozlož. odpad - drvenie

48,30

200203

iné biologicky nerozložiteľné odpady

200301

zmesový komunálny odpad

200307

objemný odpad

200308

drobný stavebný odpad

SPOLU:

132,69
4,18
406,54
41,27
119,42

SPOLU:

571,41

Spolu všetky odpady:

704,10

odpadu máme v obci zavedené, či už formou vrecového, či mobilného zberu, stojísk
umiestnených v rôznych lokalitách obce, či
zberného dvora, takže stačí už len vyjsť zo
svojej zóny komfortu a odpad triediť. V obci

je možné komunálny odpad vytriediť na –
papier, plasty, VKM (tetrapaky), sklo, kovy,
biologicky rozložiteľný odpad (BRKO), elektroodpad, jedlé tuky a oleje, textil, objemný
odpad a drobný stavebný odpad.

Ako teda správne triediť? Čo kam uložiť?

PAPIER

Patria sem:

NEPatria sem:

noviny, časopisy, kancelársky
papier, letáky, katalógy, zošity,
kartóny, obaly a tašky z papiera,
stlačené krabice

väzbové obaly kníh, celofán, mokrý, mastný, znečistený papier, asfaltový, dechtový
papier, plienky, hygienické potreby, alobal,
obaly od vajíčok, rolky z kuchynského
a toaletného papiera

Papier možno odovzdať na zbernom dvore, ale i prostredníctvom triedeného zberu v našej obci, ktorý býva 1x za mesiac.
Zviazaný papier možno položiť v čase vývozu k vrecu s triedeným odpadom.

PLASTY
VKM

Patria sem:

NEPatria sem:

neznečistené stlačené, zošliapnuté
PET fľaše z nápojov, fólie, plastové,
mikroténové vrecká, tégliky z jogurtov,
obaly z pracích a čistiacich prostriedkov,
kozmetiky, vypláchnuté VKM obaly od
mlieka, nápojov

mastné obaly so zvyškom potravín,
podlahové krytiny, novodurové rúrky,
obaly z nebezpečných látok ako olejov,
farieb, lakov, lepidiel, guma,
PVC, molitan

Plastový odpad sa ukladá do vriec na triedený zber, väčšie kusy (plastový nábytok, hračky, komponenty) možno odovzdať na zbernom dvore.
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SKLO

Patria sem:

NEPatria sem:

poháre, sklo z okien, dverí, črepy,
fľaše, nevratné obaly zo skla
z alkoholických alebo nealkoholických
nápojov, biele a farebné sklo, úlomky

porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo,
zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené sklo,
pokovované či technické sklo, žiarovky,
plexisklo, znečistené sklo, fľaše od
chemikálií

Kontajnery na sklo máme rozmiestnené na stanoviskách v celej obci. Vratné fľaše vracajte späť do obchodu!

KOVY

Patria sem:

NEPatria sem:

kovové obaly, konzervy, alobal, kovové
výrobky a súčiastky, hliníkové kozmetické výrobky, hliníkové fólie – viečka
z jogurtov, smotany, hliníkové obaly
z čajových sviečok, plechovky od nápojov,
konzervy od potravín – možno ukladať
k vytriedeným plastom a VKM

kovové obaly kombinované
s inými materiálmi – tuby z krémov, pást,
kovové obaly s obsahom nebezpečných
látok, mäkké vrecúška z kávy,
šrot, ostré kovové predmety

Kovový odpad sa ukladá do plastového vreca, väčšie kusy je potrebné odovzdať na zbernom dvore. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, resp. na zberné dvory.

BIOODPAD

Patria sem:

NEPatria sem:

šupky, čajové vrecúška, ovocie, zelenina,
odpad z verejnej zelene, lístie, tráva,
záhradný odpad

mäso, uhynuté zvieratá, popol, stavebný
odpad, zhnité zvyšky

Bioodpad (BRKO) produkovaný ľudskou činnosťou možno kompostovaním premeniť na hnojivo – kompost a jeho následným používaním
v záhrade vrátiť do pôdy výživné látky, ktoré sú potrebné pre udržanie kvality pôdy. V prípade, že nekompostujete, BRKO možno vyviesť na
poľné hnojisko nachádzajúce sa za bývalým poľnohospodárskym družstvom. V súčasnom období obec vynakladá úsilie na odstránenie pôvodného úložiska, na ktorom boli uložené aj iné odpady ako BRKO. Vzhľadom na to, že obec má v úmysle vytvoriť a zaviesť systém ukladania BRKO tak, aby bolo možné s ním nakladať, Vás chceme touto cestou požiadať o rešpektovanie pravidiel a síce, aby ste na tomto mieste ukladali zvlášť orezané konáre zo stromov a kríkov a zvlášť zelený odpad (napr. pokosenú trávu), tieto stanovištia budú označené
príslušnou informačnou tabuľou. Zároveň je prísne zakázané k bioodpadu vynášať iný druh komunálneho odpadu (plasty, stavebný odpad, pneumatiky, uhynuté zvieratá a pod.). Tento priestor bude monitorovaný kamerovým systémom, ktorý spoľahlivo odhalí nedisciplinovaných občanov, ktorí by sa pokúsili umiestniť na úložisko iný druh odpadu, než ten, ktorý je povolený! Vopred ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!

Ďalšie druhy triedených odpadov
Jedlé oleje a tuky
Tento druh odpadu je možné odovzdať do
kontajnera umiestneného na zbernom dvore
v plastovej fľaši s pevným uzáverom.
Elektroodpad
Zber elektroodpadu sa v obci vykonáva 2x
ročne formou mobilného zberu. Aj napriek
mnohým zákazom a upozorneniam sa po obci
neustále pohybujú pouliční zberači, ktorí nemajú oprávnenie na túto činnosť a nevedia vystaviť obci doklad o vyzbieranom množstve.
Znamená to, že množstvo odpadu, ktoré odovzdáte takýmto „podnikateľom“, nám bude
chýbať v celkovom množstve vytriedeného
odpadu pri výpočte percenta vytriedenia. Navyše neodborným spôsobom znehodnocujú
surovinu, resp. materiály, ktoré by mohli byť
účelne využité. Nepotrebných súčiastok sa
zbavujú tak, že ich odhadzujú do prostredia
a vytvárajú tak „čierne“ skládky nebezpečného odpadu, z ktorého unikajú nebezpečné

látky priamo do prostredia.
Ak im odovzdáte takýto odpad, podporujete ich v tejto nelegálnej činnosti a vedome tak prispievate k znečisťovaniu životného prostredia.
Ďakujem všetkým tým, ktorí sa nedávno zapojili do zberu elektroodpadu v našej obci.
Aj vďaka Vám sa nám podarilo vyzbierať
takmer 2 000 kg elektroodpadu!!!
Textil, objemný odpad
a drobný stavebný odpad
Aj tieto druhy odpadov je potrebné vytriediť
a odovzdať na zbernom dvore do príslušných
kontajnerov.
Vážení občania!
Pevne verím, že poskytnuté informácie budú
pre Vás vodítkom ako správne triediť, ako nakladať s jednotlivými druhmi odpadov. V prípade nejasností sme Vám na Obecnom úrade k dispozícii.
Na tomto mieste sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí zodpovedne triedia odpad. No
sú žiaľ medzi nami aj takí, ktorým zo zber-

nej nádoby vytŕčajú plastové fľaše, papierový
odpad, či elektroodpad. Myslím si, že téme
triedenia odpadov sme venovali už tak veľkú pozornosť, že takýto prístup hodnotím ako
nezáujem. Už deti v MŠ vedia, akým spôsobom triediť. Necháme sa teda zahanbiť, my
dospeláci? V tejto súvislosti Vás chcem požiadať, aby ste sa aj naďalej a ešte vo väčšej miere venovali triedeniu odpadov, bude to
mať pozitívny vplyv nielen na naše životné
prostredie, ale aj na našu peňaženku. I keď
toto by nemal byť ten kľúčový moment....
Ak Vás i napriek všetkému téma triedenia nezaujala alebo v triedení odpadu nevidíte zmysel alebo Vás tento prístup obťažuje, existuje aj iné riešenie. Zmeňte myslenie a skúste
fungovať bez odpadu. Aj v tomto prípade totiž platí staré známe, že najlepší odpad je ten,
ktorý nikdy nevznikol! A teda ho logicky ani
netreba triediť.
Byť „IN“ totiž neznamená triediť odpad,
byť „IN“ znamená ho vôbec nevytvárať.
Ing. Anita Gajarská
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Reprezentačný obecný ples – tento
rok ako benefičné podujatie
Fašiang je obdobie od Troch kráľov až do
polnoci pred „škaredou“ – Popolcovou stredou.
V tomto čase sa organizujú rôzne spoločenské podujatia, zábavy, plesy, veselice...
Vo Voderadoch „fašiangové veselenie“ odštartoval Rodičovský ples.
Oficiálnym úvodom do kultúrneho diania
v obci Voderady je však už tradične Reprezentačný obecný ples, ktorý sa konal dňa
9.februára 2019 v Kultúrnom dome vo Voderadoch. Tento rok bol výnimočný, nakoľko sa organizátori, ktorými sú Obec Voderady
v spolupráci s obecným úradom, obecným zastupiteľstvom a kultúrnou komisiou rozhodli spojiť skvelú zábavu s myšlienkou pomôcť
druhým. Reprezentačný obecný ples bol benefičným podujatím, ktorým sme spoločne
podporili občianske združenie „NA TRATI“,
ktorého hlavným cieľom je prevádzkovanie
denného špecializovaného zariadenia pre autistické deti v Hrnčiarovciach nad Parnou.
O obecný ples vo Voderadoch je z roka na rok
čoraz väčší záujem, čo je samozrejme dobrou
vizitkou organizátorov a vstupenky na tento
ročník boli vypredané skôr, ako sme stihli vyvesiť plagáty :-). A keďže sme chceli uspokojiť čo najviac ľudí bažiacich po kvalitnej zábave, rozhodli sme sa počet vstupeniek navýšiť a sprístupnili sme loggie na poschodí kultúrneho domu. Naše obavy z veľkého počtu
hostí sa rozplynuli v okamihu, keď sa všetci
pousádzali za elegantne prestreté stoly s dekoráciami v odtieňoch bordovo vanilkovej
farby.
Slávnostné intro pripravili mažoretky Liviana z Bratislavy – krásne mladé dámy v pôsobivých kostýmoch.

V úvodnom príhovore starostka Obce Voderady Ing. Anita Gajarská privítala a predstavila štatutárneho zástupcu Občianskeho združenia „NA TRATI“ p. Ing. Miriam Smrtičovú a privítala všetkých hostí plesu. Spoločným prípitkom lahodne vychladeným cinzanom bol ples oficiálne otvorený a zábava
mohla začať. V programe sa predstavila tanečná dvojica z tanečnej školy „Smiem prosiť“ z Bratislavy, Mirka Kosorínová a Vladimír Hamza.
Do tanca a na počúvanie hrala vynikajúca hudobná skupina QUATRO z Chtelnice, výber
ich repertoáru zabezpečil plný tanečný parket
až do pol piatej rána.
Zábava o polnoci bola na chvíľku prerušená
napätím zo žrebovania tomboly, pred ktorým
starostka odovzdala symbolický šek v hodnote 2.000 EUR konateľke OZ „NA TRA-

TI“ a poďakovala všetkým, ktorí zakúpením
tombolových lístkov nielen, že mali možnosť
vyhrať niektorú z množstva cien, ale prispeli
hlavne na dobrú vec - prispeli tým, ktorí naozaj potrebujú našu pomoc.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy a priebehu podujatia; členkám zo seniorskej organizácie za aktívnu pomoc „v zákulisí“, členom DHZ vo Voderadoch, p. Vavrinčíkovej, skvelému tímu brigádnikov, obsluhe
v bare a za chutnú večeru ďakujeme Penziónu Rosenthal.
Úprimné poďakovanie patrí všetkým podnikateľom, organizáciám aj jednotlivcom –
sponzorom a prispievateľom do bohatej tomboly.
Tešíme sa na vás milí priatelia – 8. februára na Reprezentačnom obecnom plese
2020!

Mariášový turnaj 23.3.2019
Mariášový turnaj je podujatie, ktoré sa vo Voderadoch teší veľkej obľube. Podujatie, ktoré pôvodne zastrešovalo Poľovnícke združenie GIDRA Voderady organizuje v súčasnosti
Obec Voderady a partia dobrovoľníkov.

Práve vďaka ich entuziazmu sa tento rok
priaznivci obľúbenej kartovej hry stretli
v sále kultúrneho domu na 21. ročníku. Napriek dostatočnej medializácii prišlo hráčov
pomenej oproti minulým rokom, čo spôsobilo
zrejme krásne slnečné jarné počasie, lákajúce
na práce v záhradkách alebo v rovnakom termíne Veľká cena Zemplína v Michalovciach
...ktožvie. Na dobrej nálade to však neubralo
a tak po prezentácii hráčov sa hra mohla začať. Hralo sa 5 kôl po 50 minút v trojke. Medzi jednotlivými kolami mali hráči prestávky, počas ktorých na nich čakalo kvalitné občerstvenie - fašírky, guláš, káva, ktoré bolo
v cene štartovného. Hráčom chutilo o to viac,
že si ho vyzdvihli v bufete rovno z rúk pani
starostky, ktorá sa tejto úlohy rada zhostila.

Na víťaza už tradične čakala finančná výhra
v hodnote 100 EUR, ktorú si v tomto ročníku
odniesol spolu s víťazným pohárom s logom
podujatia domáci hráč Peter Jurčo z Voderád.
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa
podieľali na príprave podujatia: Adrike Polakovičovej, Marekovi Krajčovičovi, Ing. Jozefovi Matúšovi st., Ing. Jozefovi Matúšovi ml.,
Antonovi Benkovskému, Karolovi Sedlákovi, Vojtechovi Roščákovi, Augustínovi Šafárikovi a pani starostke Ing. Anite Gajarskej.
Za zabezpečenie bufetu ďakujeme pani Zuzane Bachratej. Tak snáď sme na nikoho nezabudli :-) A... kde je vôľa tam je cesta a veríme,
že nás dovedie k ďalšiemu ročníku mariášového turnaja v roku 2020. Tešíme sa priatelia!
M. Šišková, OcÚ
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Stavanie Mája – 30.4.2019
Stavanie Mája patrí k tradičným podujatiam v našej obci, na ktorom sa obyvatelia Voderád radi stretávajú. Dramaturgia programu
bola tento rok pripravovaná do priestorov novovybudovanej Kultúrnej zóny v centre obce. Pre „aprílové vrtochy“ počasia sme však boli
nútení viac menej improvizovať a program presunúť do sály kultúrneho domu. V úvode programu sa predstavila a o príjemnú atmosféru predmájového večera sa svojim koncertným vystúpením postarala
dychová hudba Váhovanka. V kultúrnom programe pokračovali deti
z materskej školy pod vedením pani učiteliek a za hudobného akordeónového sprievodu Mgr. art. Michala Matejčíka sa predstavili vo folklórnom pásme.
Našťastie sa vonku počasie
nachvíľku „umúdrilo“ a pripravení športovci z FK Voderady a Floppers úspešne po-

stavili Máj, krásne dekorovaný pestrofarebnými stuhami a slovenskou
vlajkou. Záver večera patril príjemnému posedeniu s občerstvením
v spoločenských priestoroch kultúrneho domu a vystúpeniu hudobnej
skupiny DUO DANYO.
M. Šišková, OcÚ

Deň matiek
Príležitosť spomenúť si na svoje matky majú
deti v mnohých krajinách sveta aj na Slovensku osobitne na Deň matiek, ktorý pripadá na
druhú májovú nedeľu. Vzdať úctu všetkým
mamičkám, mamkám, maminám sa dá rôznym
spôsobom, napríklad darovaním kytice, darčeka, návštevou, spomienkou či inou pozornos-

ťou. V obci Voderady sme si všetky mamičky,
babičky uctili zorganizovaním milej slávnosti, ktorá sa uskutočnila 12.mája 2019 v kultúrnom dome. Po slávnostnom príhovore starostky obce Ing. Anity Gajarskej sa v žánrovo pestrom kultúrnom programe predstavili deti z materskej školy, žiaci zo základnej školy a základnej umeleckej školy. Účinkujúcim a ich pedagógom ďakujeme za nácvik a realizáciu milého
programu, Tamarke Bilčíkovej za moderátor-

ské vstupy a tiež všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave tohto podujatia. Prajeme všetkým mamičkám, starým mamám a prastarým mamám
všetko najlepšie ku Dňu matiek, najmä pevné
zdravie a tiež to, aby ich nielen v tento deň, ale
aj v ďalších nastávajúcich dňoch života sprevádzala pohoda, porozumenie, láska a zaslúžená
úcta. Ďakujeme Vám za to, že dokážete vytvárať teplo domova svojim blízkym.
M. Šišková, OcÚ

Privítanie nových občiankov obce
Každoročne na „Deň otcov“ sa v kultúrnom dome koná milé podujatie „Uvítanie
detí do života“, ktoré sa narodili za celý
predchádzajúci rok. V nedeľné popoludnie 16.6.2019 sa opäť ozýval džavot detského hlásku najmenších občiankov obce
Voderady, ktoré sa narodili od 1.1.2018 do
31.12.2018: Benovič Martin, Bzdúch Peter,
Cíferský Šimon, Gajdoš Charlotte, Gergelyová Sofia, Ivančík Richard, Luptáková Lucia, Nápoká Olívia, Olekšáková Laura, Rábara Samuel, Rybáriková Sofia, Tomčík Jaroslav, Vadovičová Zuzana. Hneď na úvod
slávnostnú atmosféru podujatia zahájil pedagóg ZUŠ Csaba Kobol, DIS.art. komornou piesňou na gitare.
Najmenších voderadčanov a ich rodičov
slávnostne privítala starostka obce Ing. Anita Gajarská. Rodičom zaželala veľa síl a trpezlivosti pri výchove svojich ratolestí, aby
deťom vytvorili šťastný domov, kde sa die-

ťatko bude cítiť bezpečne. Následne sa rodičia podpísali do pamätnej knihy, prevzali si pamätné listy, kvet a finančný príspevok v sume 200 Eur. Na záver pracovníčka
obecného úradu zarecitovala báseň pri kolíske, po ktorej nasledovalo spoločné a individuálne fotografovanie.

Už teraz sa tešíme, ako budúci rok privítame
malých občiankov narodených v roku 2019.
Poznámka redakcie: Osobné údaje narodených detí v roku
2018 sú zverejnené na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu. 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.

G. Pittová, OcÚ
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Deň detí sme oslávili spoločne
Medzinárodný deň detí pripadol tento rok na
sobotu 1. júna, avšak my sme sa rozhodli, že
v obci Voderady sviatok našich ratolestí oslávime už v sobotu, 25. mája. „My“ znamená
kolektív mojich kolegov - členov z kultúrnej
a športovej komisie, ktorí radi obetovali svoj
voľný čas a podujali sa na prípravu aktivít pre
deti z príležitosti ich blížiaceho sa sviatku.
Na realizáciu podujatia sa nám najviac pozdávala plocha futbalového ihriska, ktorá poskytovala deťom dokonalé zázemie pre bezpečné vyšantenie a keďže sme sa rozhodli poňať toto podujatie formou veľkého pikniku,
tak bolo aj z hľadiska veľkorysého priestoru
vyhovujúce.
Program bol naozaj pestrý; pre deti boli pripravené skákacie atrakcie, dievčatá zo ZUŠ
vo Voderadoch sa postarali o maľovanie na
tvár; decká si prišli na svoje na mini diskotéke a pri šantení s maskotom Matúšom. Okrem
toho si mohli zasúťažiť v rôznych zábavných
disciplínach, ktoré pripravili športovci z Futbalového klubu Voderady.
Detské (hlavne chlapčenské) očká sa rozžiarili pri pohľade na pristavené „ozajstné“ hasičské auto a veľký traktor, na ktorom sa deti
mohli po areáli povoziť :-).

Za účasť každé dieťa dostalo zdarma balónik
s logom „Som srdcom Voderadčan“, ovocný
džúsik, pukance a výborné palacinky, ktoré
napiekli naše milé pani dôchodkyne.
Odmenené tak boli všetky deti, ktoré sa prišli
spolu s nami zabaviť a my dospelí sme svoju
odmenu dostali v podobe ich šťastných úsmevov a želaní, aby sme aj budúci rok pripravili
takýto super deň.

Chcela by som ešte raz touto cestou vysloviť
poďakovanie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na príprave podujatia.
Ohlasy na akciu boli veľmi priaznivé, deťom
aj rodičom sa páčilo, preto sme sa rozhodli
v tradícii pokračovať. Už teraz sa tešíme, keď
sa stretneme na Dni detí v roku 2020!
Martina Pastuchová, poslankyňa OZ
upravila: M. Šišková, OcÚ
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Vymenovanie riaditeľa ZŠ s MŠ
Funkčné obdobie riaditeľa ZŠ s MŠ vo Voderadoch končilo 31.07.2019, z tohto dôvodu Obec Voderady vyhlásila v termíne od
28.03.2019 do 10.05.2019 Výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa ZŠ s MŠ
vo Voderadoch, ktoré prebiehalo v zmysle
platnej legislatívy. V zmysle ustanovenia §3
ods. 1 a 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v zmysle §5
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s návrhom Rady školy pri
ZŠ s MŠ vo Voderadoch starostka obce Ing.
Anita Gajarská vymenovala Mgr. Antóniu
Zlatohlávkovú do funkcie riaditeľky Základnej školy s Materskou školou vo Voderadoch
na päťročné funkčné obdobie od 01.08.2019
do 31.07.2024. Pani riaditeľke prajeme veľa

šťastia, zdravia, pracovných úspechov, tvorivých síl, životného optimizmu a samozrejme

v neposlednom rade i veľa spokojných a šikovných žiakov.
M. Šišková, OcÚ

Deň učiteľov - slávnostné posedenie
Deň učiteľov sa oslavuje 28.3. - v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského,
učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce
všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje

znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie. 29. marca si starostka obce Ing. Anita
Gajarská uctila všetkých pedagógov a aj nepedagogických pracovníkov školských zariadení v obci Voderady pozvaním na malú,

milú spoločenskú udalosť - na slávnostné
posedenie do sály kultúrneho domu. Podujatie obohatil kultúrny program v podaní žiakov ZUŠ vo Voderadoch.
M. Šišková, OcÚ

Pomôžte oživiť kaštieľ
Milí obyvatelia Voderád,
iste vnímate, ako sa kaštieľ postupne oblieka
do „nového plášťa“. Našim cieľom je nielen
asanovať múry, ale dať kaštieľu život, oživiť

staré tradície, pripomenúť historické hodnoty
a zároveň návštevníkom ponúknuť to, na čo
sú zvyknutí v dnešnej modernej dobe.
Prosíme Vás o spoluprácu – pre nás sú vzácne všetky spomienky, fotografie, predmety, artefakty, ktoré
boli v minulosti v kaštieli, alebo sú nejakým spôsobom spojené s kaštieľom a jeho predošlými užívateľmi. Zároveň hľadáme
aj iné hodnoty – kroje, výšivky,
remeselné náradie, kuchynské
riady, čokoľvek, čo pochádza
z Voderád a jeho regiónu a pripomína život našich predkov.

Ak máte nejaké predmety, ktorými môžete prispieť k múzejnej časti kaštieľa, radi sa
s Vami spojíme a dohodneme podmienky.
Predmety si môžeme len odfotiť, alebo zapožičať, alebo odkúpiť – zachováme pritom
diskrétnosť.
Môžete nás kontaktovať buď telefonicky
na tel. č. 0903 222 057, alebo e-mailom na
kbohdalova@bohdal.sk, alebo osobne
v kaštieli, a to v piatok 2.8. popoludní od
16:00 do 19:00, alebo v sobotu 3.8. od 9:00
do 12:00 hod.. Ďakujeme za porozumenie a veríme, že dobrá myšlienka nás spojí
a vznikne spoločné pekné dielo.
Ing. K. Bohdalová
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Úspechy našich žiakov
Každý školský rok končí
zhodnotením práce za celé
školské obdobie. Jednou
z hodnotiacich oblastí je aj
úspešnosť našich žiakov vo
vedomostných súťažiach,
ktoré sú zvyčajne zrkadlom
ich práce a na ktoré sa musia žiaci intenzívne pripravovať aj vo svojom voľnom
čase. Naši žiaci sa zapájajú do mnohých školských
a mimoškolských kôl súťaží, z ktorých nám prinášajú
pekné ocenenia.
Stalo sa tradíciou, že na
konci školského roka oceňujeme najúspešnejších žiakov školy a najúspešnejšie
triedy. V tomto školskom
roku sa najúspešnejšou
žiačkou na I. stupni stala
Laurika Poláková z 3. ročníka a Zuzka Pittová zo 7.B.
Tento titul si žiačky zaslúžili hlavne vďaka svojej usilovnosti, výbornému prospechu a peknými umiestneniami vo vedomostných
súťažiach.

Názov súťaže

DRUH súťaže

UMIESTNENIE

Laura Poláková

3.

1. miesto

iBobor – kat. Bobrík

Renáta Karczubová,
Andrea Tomčíková

5.

1. miesto 100% úspešnosť

7.

1. miesto 100% úspešnosť

Juraj Kubovič,
Vladimír Štefunko

8.

1. miesto

Emma Moncmanová

7.B

1. miesto

Hana Bachratá

7.A

2. miesto

Lucas Buzinger

4.

1. miesto, postup
do celoslovenského kola

Zuzana Pittová

7.B

92,2 % úspešnosť

Matúš Blejštil

8.A

90,5 % úspešnosť

Patrik Dobiš

7.A

77,8 % úspešnosť

Jakub Božek

9.

5. miesto

Samo Formanko

9.

5. miesto

Andrej Ivančík

7.A

2. miesto

Zara Michaličková

3.

1. miesto – I. kat. poézia

Emma Páleníková

4.

1. miesto – I. kat. próza

Stella Matyášová

6.

1. miesto – II. kat. próza

Ema Kondákorová

8.B

1. miesto - III. kat. poézia

Kristína Ivanová

7.A

1. miesto – III. kat. próza

Kristína Ivanová

7.A

3. miesto

Stella Matyášová

6.

3. miesto

Zuzana Pittová

7.B

1. miesto v školskom kole
29. miesto v krajskom kole

Matúš Blejštil,
Vladimír Štefunko

8.A

2. a 3. miesto v školskom kole

Nina Kuviková

8.A

1. miesto

Kristína Ivanová

7.A

2. miesto

Marek Sekera

7.B

3. miesto

celoslovenské kolo

Karolína Buberníková

2.

Všetkovedko školy

Veľkonočné aranžovanie

okresné kolo

Emma Moncmanová

7.A

1. miesto – povinná väzba
2. miesto – voľná väzba

Zuzana Pittová

7.B

5. miesto

Matematická olympiáda

okresné kolo

Magdaléna
Hornáčková

7.B

7. miesto

Keď si vymýšľam – literárna
súťaž v autorskej tvorbe

okresné kolo

Nina Kuviková

8.A

2. miesto

Pytagoriáda

okresné kolo

Vladimír Štefunko

8.A

3. miesto

Maxim Kone

3.

úspešný riešiteľ

Ján Božek

7.B

David Maár

6.

Jakub Božek

6.

iBobor – kat. Benjamín

Medzinárodná informatická súťaž – školské kolo Magdaléna
Hornáčková

iBobor – kat. Kadet
Vianočné aranžovanie

okresné kolo

...a Slovo bolo u Boha...
literárna súťaž

krajské kolo

Expert - geniality show

celoslovenské kolo

Technická olympiáda

okresné kolo

Dejiny sebavedomia
- výtvarná súťaž

krajské kolo

školské kolo
Hollého pamätník

IQ olympiáda

Prvosienky – súťaž
v autorskej literárnej tvorbe
Všetkovedko

Prinášame vám tu zoznam
tých najúspešnejších, ktorí priniesli pre školu najvyššie ocenenia v mimoškolských kolách súťaží.

TRIEDA

iBobor – kat. Drobec

obvodné kolo

Najúspešnejšou triedou na
I. stupni sa stali štvrtáci. Na
II. stupni si titul z minulého roka obhájila trieda 7.B.

MENO ŽIAKA

Trenčiansky robotický deň
– robotická súťaž

celoslovenské kolo

okresné kolo

celoslovenské kolo

reprezentácia školy

Noviny obyvateľov obce Voderady
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Chemická pasovačka
Pani učiteľka Grešnerová, naša zanietená
chemička, už tradične organizuje na konci školského roka chemickú show, kde majú
možnosť žiaci vidieť krásu chémie a všetkého s ňou spojené. Tento rok zorganizovali chemickú show žiaci 9. ročníka spolu so
žiakmi 7. ročníka, teda prvákmi – chemikmi,
pre svojich kamarátov, šiestakov, ktorých
chémia na budúci rok ešte len čaká. Predviedli a vysvetlili svojim rovesníkom niekoľko zaujímavých pokusov. V laboratóriu
sa to hmýrilo farbami, „vôňami“, ale hlavne obrovskou zaujatosťou všetkých prítomných. Netrpezlivo sa čakalo na Adamov pokus so záhadnou zmenou farby tekutiny, ale

aj na „faraónové hady“, ktoré
sa plazili von z kadičky.
Na záver žiaci deviateho ročníka ukončili show slávnostnou pasovačkou, teda prijímaním žiakov 7. ročníka do Cechu chemického, ktorí museli tiež sľúbiť, že budú dodržiavať naše školské „chemické desatoro“. Pasovalo sa chemickou
byretou a ako pamiatku na tento deň si každý siedmak odniesol pamätný list. Zážitok z chemickej show bol už tradične nezabudnuteľný.

„Igelitku si neprosím, už ju nenosím...“
Už druhý rok naša škola pracuje vo vlastnom
environmentálnom projekte „Igelitku si neprosím“.
Zapojiť sa do tohto projektu nás inšpirovala alarmujúca spotreba igelitových tašiek
na jedného obyvateľa Slovenska a tiež obrovská environmentálna záťaž, ktorú spôsobuje výroba nového textilu. Minulý rok
sme len pokusne začali s osvetou a so zopár

ušitými taškami sme sa postavili pred miestny obchod. Záujem bol veľký, ale naše možnosti získať vhodný starý textil boli obmedzené. Nadšenie detí však bolo ešte väčšie.
A tak sme cez sociálnu sieť spustili osvetu
a získali sme staré bavlnené plachty a obrusy, z ktorých sme následne šili nákupné tašky. Starý šijací stroj, ktorý nám pred pár rokmi darovala pani Trubačová, dostal riadne

Záložka do knihy
Projekt Záložka do knihy spája školy, sa stal
na našej škole veľmi úspešný a vďaka nemu
mali možnosť naši žiaci vycestovať do neďalekého mestečka na Morave, Kunštátu, kde
sme navštívili našich kamarátov z družobnej
základnej školy, ktorí nás v novembri poctili svojou návštevou. Dostalo sa nám veľmi
milého a ústretového prijatia. Deti sa zvítali so svojimi kamarátmi, s ktorými si už dlhšie dopisujú. Žiaci z českej základnej školy
spolu s pedagógmi si pre nás pripravili pekný program, prezreli sme si obrovskú školu

a deti si pochutili na chutnom obede.
Následne nás naši priatelia previedli
krásami ich mestečka a Punkevnej jaskyne v neďalekom Moravskom krase.
Vedenia oboch škôl sa dohodli na ďalšej spolupráci a spoločne naplánovali zaujímavé projekty, na ktorých začneme už čoskoro pracovať. Z návštevy sme si odniesli nezabudnuteľné zážitky a už sa veľmi tešíme na ďalšie
stretnutie s kamarátmi z Českej republiky.

zabrať. Vo finálnej fáze naši šikovní žiaci
tašky pomaľovali a po dôkladnom zažehlení farieb boli pripravené pre svojich nových
majiteľov, ktorí v deň „D“ už netrpezlivo čakali pred miestnym obchodom. Naše deti
boli na svoju prácu právom hrdé a radi vymenili každú igelitku za látkovú tašku, pričom každá bola originál. Po taškách sa len
tak zaprášilo a všetkých 48 kusov našlo svojich nových majiteľov. Teraz len dúfame, že
igelitky nadobro z našej obce zmiznú.
V projekte budeme aj naďalej pracovať a už
teraz sa pripravujeme na ďalšiu „protiigelitkovú akciu“. Dobrá správa nám prišla v posledné júnové dni, keď nám z Nadácie SPP
oznámili, že náš projekt bol aj finančne podporený. Získali sme grant, vďaka ktorému
môžeme projekt naplno rozbehnúť.
Milí priatelia, pripojte sa aj vy k nám. Ako?
Prekutrite skrine a ak v nich nájdete staré nepotrebné plachty, obrusy, závesy, neváhajte a pošlite ich do školy. Tu im dáme druhú šancu, v podobe originálnych nákupných
tašiek.
Mgr. Antónia Zlatohlávková,
riaditeľka ZŠ s MŠ
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Materská škola
Vystúpenie dôchodcom

„Naša babka a náš dedko,
milí sú nám nadovšetko.
Keď k nám prídu na návštevu,
veselo je u nás veru...“
A naozaj, veselo bolo aj v kultúrnom dome,
kde sme dôchodcom prišli spestriť výročnú schôdzu, ktorá sa konala 13.2.2019. Najprv sme sa museli povyzliekať a pekne upraviť naše slávnostné oblečenie. Potom sme sa
všetci pochytali za ruky a spoločne vyšli na
pódium. Po chvíli sa celou miestnosťou ozýval náš spev, recitovanie a tanček, všetko so
zimnou tématikou. Každý náš výstup bol ocenený potleskom. Na záver sme zarecitovali
báseň o babke a dedkovi, ktorou sme sa aj rozlúčili. Deti aj pani učiteľky dostali za vystúpenie sladkú odmenu. Cestou do triedy deti rozprávali koho babku či dedka tam videli.

karnevalovej pesničke sa začali masky predstavovať. Deti mali veľkú radosť z pekných
masiek, niektoré sa však pýšili maskami, ktoré si priniesli z domu, na ktorých usilovne pracovali so svojimi rodičmi. Potom nasledovala
zábava na ktorú bola pozvaná aj pani starostka. V tancovaní bola aj prestávka, počas ktorej
masky oddychovali a pochutnávali si na sladkých a slaných koláčoch, ktoré pre nich pripravili šikovné mamičky. Potom prišli odmeny, odmenené boli všetky deti diplomom, balónom a sladkosťou. Dobrá nálada, chutné pohostenie a usmiate tváre detí vládli všade navôkol.

Spieva celá škola

Láska k spevu je ako hra. Najprv sa musíš naučiť hrať podľa pravidiel a neskôr môžeš pravidlá zabudnúť a spievať podľa srdca. A presne s takou láskou spievali aj naše deti dňa
15.2.2019, kedy sme už po štvrtý krát vyhlásili víťazov celoškolskej súťaži v speve ľudových piesní, ktorá sa konala v našej škôlke v kategóriách: najvtipnejšia, najveselšia,
najdlhšia a najkrajšia pieseň. Každý mal možnosť presadiť sa a zaspievať svoju obľúbenú
pesničku, ktorú sa spolu s maminou, babkou,
ocinom či dedkom naučil. No vystúpiť na veľké pódium a vziať do ruky mikrofón mali len
tí odvážnejší z každej triedy. My ostatní sme
ich povzbudzovali potleskom. Spievali ako
naozajstní speváci a nielen to, podaktorí si aj
pritom zatancovali. Nakoniec porota rozhodla o víťazoch. Z každej triedy sa deti veľmi snažili a za svoj výkon dostali parádnu odmenu a od kamarátov veľký potlesk. My však
vieme, že víťazom v tejto súťaži bolo každé
jedno dieťa aj preto všetci dostali diplom za
účasť.

Karneval

Mesiac február sa u nás niesol v znamení fašiangových zvykov a tradícií. Deti sa celý týždeň s pani učiteľkami rozprávali na tému staré pekné zvyky – fašiangy, karneval a ľudové
tradície. Ukončením tohto týždňa 22.2.2019
bol veselý karneval, na ktorom šantili princezné, šašovia, mačičky, zajačiky, motýle, spiderman, batman a všeličo iné. Aj pani učiteľky sa
nedali zahanbiť a prišli v krásnych maskách.
Všetko sa to odohralo v predškolskej triede,
ktorá bola nádherne vyzdobená a ozvučená
reproduktormi a mikrofónom, čo dopomohlo
k dobrej nálade. Každá trieda prispela výzdobou, občerstvením a zábava sa mohla začať.
Po Adrikinom srdečnom privítaní a úvodnej

Návšteva ZŠ

V utorok 26.3.2019 čakala našich najstarších
škôlkarov veľká udalosť. Išli sme sa pozrieť
za našimi kamarátmi do základnej školy. Navštívili sme prváčikov, ktorí sem tento školský
rok začali chodiť. Keďže nás bolo 30 a v škole boli dve prvácke triedy, tak sme sa po príchode do školy rozdelili na dve skupiny. Len
čo sme sa v šatni prezuli a odložili bundy zazvonil zvonček, ktorý hlásil začiatok vyučovacej hodiny. Plný očakávania sme vstúpili
do triedy, kde nás už s úsmevom vítala pani
učiteľka s deťmi. Po spoločnom predstavení a privítaní sa so školákmi danej triedy začala ozajstná hodina. Ukázali nám ako vyzerá šlabikár a matematika. Aby sme im verili,
že vedia čítať, tak nám každý postupne jednu vetu aj prečítal. Príklady sme im dávali my
spolu s pani učiteľkou a prváci to zvládli na
výbornú. Potom nás pustili si sadnúť do školskej lavice. To ste mali vidieť ako hrdo sa tvárili. Tiež sa nenechali zahanbiť a napočítali do
10, vedeli na aké písmeno sa začína ich meno
a na pamiatku sa kriedou podpísali na tabuľu. Na konci hodiny sme sa vzájomne obdarili. Škôlkari im na pamiatku darovali záložku do knihy s motívom sovičky. Školáci zasa
zápich s múdrou sovou a s vlastnoručne napísaním venovaním a podpisom. Keď zazvonil zvonček, bolo sa treba rozlúčiť. Lúčili sa
s nami s tým, že sa na nás veľmi tešia v septembri. Aj my na nich.

Návšteva knižnice

Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari, obdobia, kedy sa príroda opäť pre-

búdza k životu a kvitne v plnej svojej kráse, ale aj s neutíchajúcim zdrojom vedomostí a informácií, a to s knihami. V našej materskej škole sa snažíme s deťmi v tomto mesiaci venovať intenzívne knihám aj týždennou témou „z rozprávky do rozprávky“. Deti
majú možnosť si spolu s rodičmi prezrieť ponuku kníh a tá, ktorá sa im najviac zapáči tú
si môžu kúpiť. No nie každý má tú možnosť,
že mu rodičia knihu aj zakúpia. Ale to vôbec
nevadí, na to, aby sme si mohli obľúbenú knihu prečítať nepotrebujeme peniaze. Stačí keď
s rodičmi alebo pani učiteľkami navštívime
knižnicu. Tento rok 27.3.2019 naši predškoláci navštívili knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave. Tu nás už čakala p. Chorvatovičová vedúca pre detské oddelenie. Po srdečnom privítaní nám ukázala, kde sa môžeme pohybovať a nájsť si vhodnú knihu na čítanie. Pomocou príbehu nám vysvetlila pravidlá zaobchádzania s knihami. Vyskúšala nás, či vieme ako
vznikla kniha. Keďže sme sa to v škôlke učili
a správne odpovedali na jej otázky bola milo
prekvapená koľko toho vieme. Potom nám
dovolila si vybrať a listovať knihy, ktoré sa
nám páčili. No nezabudla nás upozorniť, aby
sme knihu vrátili na pôvodné miesto. Keďže
sme mali obmedzený čas a autobus už netrpezlivo na nás čakal, bolo sa treba rozlúčiť.
Niektoré deti sľúbili, že sa s doprovodom rodičov prídu do tejto knižnice zaregistrovať.

Veľkonočné zvyky

Tohtoročnú šibačkovú slávnosť u nás v materskej škole sme si pripomenuli znovu netradične. V stredu 17.4.2019 sme si pozvali švárne
devy a švárneho junáka aby naše deti sprevádzal od 9:00 do 11:00 hod. „šibačkovou jašenicou“. Všetci boli nedočkaví a pýtali sa, ako
bude vyzerať tento veľkonočný deň. Hneď po
raňajkách sa všetky triedy zišli v predškolskej triede a netrpezlivo čakali. Keď do triedy
vbehli dve dievčatá oblečené v krojoch a jeden šibač, zábava práve začala. Ukázali nám
ako sa šibe, popritom recituje a čo treba dievčatám mať pripravené za šibačku. Potom deťom rozdali vajíčka, ktoré si začali zdobiť.
Medzi tým už dievčatá vonku schovávali do
trávy plastové vajíčka. Keď sme dozdobili
dostali sme pozvanie na školský dvor. Vonku
nás už okrem reproduktorov, z ktorých sa ozývala hlasná ľudová hudba čakal aj bublinkovač a korbáče. Najskôr ale našou úlohou bolo
nájsť podľa farby vajíčka. Potom nasledovalo šibanie korbáčmi, najprv chlapci dievčatá a potom naopak. Za každé šibanie dostali
jednu stužku, kto mal najviac, ten bol víťaz.
Na záver bola bublinková diskotéka, kde sa
všetky deti dobre vybláznili. V takomto rytme
sa s nami rozlúčili a zaželali nám krásne a pokojné sviatky. Dievčatám veľa vody a šibačov
a chlapcom štedré výslužky.
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Stavanie mája

Stavanie májov patrí medzi tradičné zvyky
na Slovensku. V noci pred 1. májom ich stavali mládenci svojim dievčatám. Zvyčajne
to bola borovica, ktorá sa ozdobila stužkami. Voderadčania takéto zvyky radi zachovávajú a stavajú máj deň pred 1. májom a to
30.4.2019. Táto tradícia sa spája i s programom, do ktorého vždy prispievajú aj žiaci
našej MŠ. Trieda predškolákov si pripravila s pani učiteľkami a riaditeľom ZUŠ, ktorý nás sprevádzal hrou na harmoniku krátky program, s ktorým sme vystúpili v kultúrnom dome. Vyobliekaní v krojoch sme
všetkým prítomným spevom „Sadíme my
máje, čo nám dajú za ne?“ a tancom urobili veľkú radosť. Radostne naladení sme potom vyšli von, kde sa už dobrovoľníci chystali postaviť máj. Máj bol vyzdobený farebnými stužkami a nesmela chýbať zástava. Takto pekne vyzdobený máj bude zdobiť
stred obce medzi kostolom a úradom celý
mesiac a pripomínať nám „máj lásky čas“.

Výlet Pusté Úľany

V jedno, hoci upršané ráno 20.5.2019 bolo
potrebné prísť do MŠ trošku skôr, pretože
sme si naplánovali výlet na farmu do Pustých
Úľan. Najprv sme sa museli posilniť dobrými raňajkami, aby sme uniesli ruksak plný
jedla a pitia. Pani učiteľky nám pripomenuli pravidlá správania sa v autobuse a bezpečnosť pri zvieratkách. Keď prišiel autobus, rýchlo sme nastúpili. Ani sme sa nenazdali a bolo treba vystupovať, boli sme pred
farmou, kde nás už vítala teta Janka. Ukázala nám kačičky, husi, pávov, pštrosov a sliepočky. Na farme sa nachádzali kone, kravy,
prasiatka a zajace. No najviac zaujímavé pre
nás bolo kŕmenie zvierat. Každé dieťa dostalo pohárik s krmivom a vošlo do ohrady,
kde kŕmilo pštrosa a kozičky. No nielen to,
mohli aj zvieratká skrášliť česadlom, čo ich
veľmi bavilo. Keď už sme si celú farmu prezreli, prišiel čas na malé občerstvenie. Každý si vybral z ruksaku čo mu mamička zabalila a posilnil sa. Ako sa to všetko začalo
upršaným počasím, tak sa to skončilo krásne slnečným dopoludním plným zážitkov na
ktoré budú deti dlho spomínať.

Sférické kino

Aj tento rok 3.6.2019 na Deň detí nás naše
pani učiteľky pozvali na výpravu dovnútra ľudského tela a preskúmať nekonečný
vesmír. Pýtate sa ako je to možné? Nepotrebovali sme nikam cestovať, pretože sférické kino je mobilné a prišlo za nami do našej škôlky a v rozprávkach je všetko možné. Najprv bolo potrebné, aby sa kopula nafúkla tak, aby sme sa tam zmestili dve skupiny. Pred vstupom sme si vypočuli poučné
inštrukcie a potom sme po jednom vchádzali dnu. Tam nás už čakali karimatky, na ktoré sme sa usadili a následne pokrčili nohy
a pohodlne si ľahli. Potom sme sa už nechali unášať príbehom, ktorého sme boli súčasťou. Aby sa teta utvrdila, či sme si náhodou
nepospali začala nás skúšať. Pýtala sa rôzne otázky, na ktoré sme vedeli hneď odpovedať. Po skončení premietania sa nám nechcelo odísť, veď ako sa hovorí, dobré trvá
krátko. Ale v našom prípade to neplatilo,
pretože nás ešte čakalo kopec zábavy, súťaží a darčekov k MDD a o deň neskôr aj tradičná grilovačka.

Softball

Deň matiek

Maminy patria medzi najdôležitejších ľudí
v našom živote. Sú našimi kamarátkami
i najväčšími kritikmi. Každá mama je iná.
No predsa výnimočná. A práve preto sme
sa 7.5.2019 o 15:00 hod. zišli vo všetkých
triedach, aby sme sa im spoločne poďakovali. Darmo by sme hľadali tie správne slová, činy vraveli za všetko. Prítomným sme
sa predstavili krásnym a hodnotným programom, pripravili pre mamičky darčeky, ktoré deti samé vyrobili, aby vyjadrili, čo mamičky pre ne znamenajú, ako veľmi ich ľúbia. Každé dieťa prispelo k oslave básňou,
piesňou, tancom a scénkami. Deň matiek sa
oslavoval aj v Kultúrnom dome vo Voderadoch 12.5.2019 o 15:00 hod. kde vystúpili
naše dve triedy. Po úvodných slovách pani
starostky program odštartovali naši predškoláci. Svojim programom, ktorý pozostával
z básní, tanca a piesne potešili nielen mamičky, ale aj všetkých prítomných. Deti za svoj
program boli odmenené veľkým potleskom
a sladkosťou. Keďže program pokračoval
ďalej, tak si deti posadali k svojim rodičom
a pozorne dopozerali celý program.

Záver školského roku je bohatý na športové
akcie. Už po druhý rok sme 22.5.2019 zorganizovali pod vedením Táničky Borisovej
softballový zápas. Pozvali sme si našich trnavských softballistov zo súkromnej materskej školy Besst a rodičov, ktorí prišli povzbudiť náš tím. Aby naši predškoláci ukázali, že sa oplatilo celý rok poctivo trénovať,
bolo treba vyhrať. Zápas sa hral v telocvični základnej školy. Naši žiaci boli rozdelení
do dvoch skupín a menili sa niekoľko krát.
Hoci prvý zápas bol remíza a ďalší sme prehrali, nevzdávali sme sa. Oplatilo sa, pretože ten záverečný sme vyhrali. Ten, kto zažil víťazstvo určite vie, o čom to bolo. Toľko radosti z výhry mali nielen deti, ich rodičia ale aj pani učiteľka, ktorá ich celý rok
poctivo trénovala. Na záver sme sa spoločne odfotili a pani zástupkyňa Adrika rozdala
všetkým deťom diplom a pero na pamiatku.
A nielen to, srdečne ich pozvala na olovrant
a malé občerstvenie. So slovami, že netreba
vyhrať, ale zúčastniť sa, sme sa s deťmi rozlúčili a zaželali krásne leto.

ZUŠ interaktívna hra

Dňa 10.6.2019 v dopoludňajších hodinách
k nám prišiel riaditeľ umeleckej školy, pani
učiteľka a jej žiačky, aby si s nami spoločne
zahrali rôzne interaktívne hry. Boli sme rozdelení na dve skupiny podľa náročnosti hier.
Najprv sa zabávali naše dve najmladšie triedy a potom tie predškolské. Na začiatok sa
nám predstavili a povedali, komu sa to bude
páčiť, môže sa na budúci školský rok do dramatického krúžku aj prihlásiť. A predškoláci na základe tohto vystúpenia majú motiváciu prihlásiť sa do umeleckej školy. Potom
už žiačky vyložili farebné guľôčky, plyšové
zvieratká a deti podľa želania maľovali na
tvár. Razom sa stali z nich mačičky, kocúrikovia, autíčka a všeličo iné. A zábava sa začala. Deti sa veľmi rýchlo zapájali do hier
spojených s dramatizáciou, nakoľko sme sa
niektoré aj my učili. Boli piesne a tance, ktoré sme sa museli naučiť, aby sme sa mohli
spoločne zabávať. Do tanca nám hral pán
riaditeľ na harmonike, čo sa našim deťom
páčilo. Záverom bola malá diskotéka, ktorou
sa s nami rozlúčili a spoločne sme si zaželali krásne leto.
Príjemné letné čítanie praje
Andrea Benušová, učiteľka MŠ
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Základná umelecká škola
Výchovno-vzdelávacie
podujatia

V rámci aktivít umeleckej školy sa nám aj v
tomto školskom roku podarilo zrealizovať
viaceré výchovné podujatia. V mesiaci máj
sme vďaka spolupráci so ZŠ Voderady zorganizovali dva výchovné koncerty. Na výchovných koncertoch sme spoločne zažili skvelú
atmosféru, ale čo je najdôležitejšie, deti mali
možnosť zábavnou formou sa i niečo nové o
umení naučiť. Hudobné diela, ktoré odzneli na pódiu, boli výlučne interpretované deťmi, spolužiakmi hostí z publika. V júni sme
sa so svojimi aktivitami predstavili detičkám
v materskej škole. Výchovného interaktívneho divadla sa ujali žiačky a pani učiteľka z literárno-dramatického odboru. Aj táto aktivita bola objavná, a deťom priniesla zaujímavo
strávené doobedie. Aktivity tohto typu budeme realizovať aj v budúcnosti.

Neobyčajný
divadelný večer

Podujatia umeleckej školy vždy boli a snáď
aj budú pre našich hostí niečím neobyčajným. Rodič a či nezainteresovaný divák na
našich podujatiach má vždy možnosť objaviť znovu a znovu novú tvár našich verejných výstupov. Inak tomu nebolo ani v pondelok 10. júna 2019. Deti z literárno-dramatického odboru si pre publikum prichystali

opäť niečo špeciálne. Mladší žiaci sa
publiku predstavili s inscenáciou od
Pavla Dobšinského – Múdry Maťko
a hlupáci. Spracovanie známeho príbehu bolo nesmierne objavné, nakoľko si naše skvelé
deti vystačili s minimom
rekvizít.
I vďaka tomu vynikli skvelé výkony malých hercov.
Rád by som teraz povedal, že hlavná úloha,
vedľajšia a či hudobník boli absolútne naj,
no nedovolím si to napísať. Súbor mladších
žiakov fungoval ako kompaktný celok. Každý mal svoju úlohu, ktorú si plnil a napokon
z toho vyplynul dobre fungujúci literárnodramatický stroj zoštelovaný ako švajčiarske
hodinky. Azda to malo zaznieť v úvode článku, no je potrebné povedať, že takmer polovica účinkujúcich sú noví žiaci našej školy. Nie sú to žiadni starí harcovníci, no svojím výkonom sa vyrovnali aj herečkám absolventkám. A to nepreháňam, to mi istotne
dajú za pravdu viacerí.
Druhé predstavenie s názvom Všetko o ženách od autora Miroslava Gavrana bol oveľa väčší a tvrdší oriešok. Samozrejme, tejto výzvy sa zhostili naše ostrieľané herečky
a absolventky. Divadelná hra, ktorá sa pýši
statusom najhranejšieho a najpopulárnejšieho diela v strednej Európe. Dielo, ktoré pôvodne autor napísal pre tri herečky bolo v našom prevedení predstavené celým súborom.
Tri životné etapy zahralo deväť dievčat zo
súboru starších dievčat. Gro inscenácie bolo,
samozrejme, postavené na našich absolventkách Patrícii Podmanickej a Tamare Bilčíkovej. Obe sa svojho výstupu zhostili s bravúrou a čneli v rámci priebehu celej hry. Čo
iné sa samozrejme
od absolventiek dá
očakávať?
Bol by som však
zlým
kritikom,
keby som nespomenul zvyšok súboru. Scény „deti
v škôlke“ boli tak
excelentné, že bežný divák zaiste
stratil prehľad, kto
v tejto hre je absolvent.
No a napokon
môj komentár patrí pani učiteľke

Barbore Bazsovej. Povedal som to aj verejne
a napíšem to aj pre čitateľov. Žiak bez učiteľa nie je ničím, a rovnako učiteľ bez žiaka nie je učiteľom. Barbora Bazsová je zjav.
Barborka je top učiteľka, ktorá je obklopená
top žiakmi. Či je v tejto rovnici faktor dobrý učiteľ rovná sa dobrý žiak, alebo naopak,
je to úplne jedno. Faktom zostáva, že literárno-dramatický odbor pod vedením Barbory
Bazsovej je, neskromne, jedným z najlepších
na Slovensku....

Absolventský
klavírny večer

V umeleckej škole sa v druhý júnový týždeň
odohrával takzvaný „veľký týždeň“, počas
ktorého sme zažívali každý deň ďalší a ďalší umelecký zážitok. Po divadelnom predstavení sme boli tiež svedkami jedinečnej udalosti. Na pódiu v sále ZUŠ vo Voderadoch
sa po prvýkrát odohral monotematický absolventský koncert. Monotematický bol preto, lebo na pódiových doskách sa predstavili dve skvelé klaviristky. Nina Ivančíková
a Anna Haršányová si pre poslucháčov prichystali samostatné polorecitály. Program
oboch bol zostavený z diel známych klasikov ako aj z populárnych a obľúbených filmových soundtrackov.
Dievčatá predviedli neobyčajný výkon. Prezentovali sa množstvom skladieb, ktoré odhalili ich umeleckú všestrannosť a zručnosť.
Výkony neboli len prezentáciou technických
zručností, ale i skutočným umeleckým zážitkom. Nakrátko, keď poslucháč privrel oči,
zaiste zapochyboval, či je na koncerte žiačok
ZUŠ. Výkony boli nadštandardné.
Atmosféra celého podujatia bola jedinečná,
komorná, a zároveň plná emócií. Nielen ja
ako pedagóg som chvíľami strácal slová, no
i v očiach viacerých bolo vidieť slzy šťastia. To sú emócie a zážitky, ktoré nielenže sa
nedajú uchopiť, ale ani opakovať. Pre mňa
a určite pre viacerých to bol večer, ktorý zostane v pamäti na celý život.
Mgr. art. Michal Matejčík, riaditeľ ZUŠ
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Záverečný koncert
žiakov ZUŠ

Záverečný koncert žiakov hudobného odboru býva každoročne akousi pomyselnou bodkou za dlhým školským rokom v umeleckej
škole. Všetky aktivity, nácvik skladieb, príprava moderátoriek a ďalšie aktivity počas
celého roka smerujú práve sem. Tento rok
tomu nebolo inak. V stredu 19. júna 2019
sa odohral v sále kultúrneho domu koncert, a bol to skutočne koncert, ktorý stojí za
zmienku. Naši hostia mali možnosť vypočuť
si to najlepšie, čo „v zuške“ máme. Výkony
detí boli nádherné, za čo si vyslúžili obdiv
a potlesk.

Vernisáž absolventných
prác 2019

Dvanásty jún 2019 bol pre absolventov výtvarného oboru ZUŠ vo Voderadoch výnimočným dňom. Po rokoch štúdia na umeleckej škole mohli zúročiť všetky svoje vedomosti nadobudnuté vo výtvarnom odbore
a prezentovať sa svojimi absolventkými prácami na verejnej vernisáži.
Každý zo šiestich absolventov predstavil
svoje autorské dielo, ktoré bolo jedinečným stvárnením vybranej tematiky a špecifickej techniky. Na záverečných prácach absolventi pracovali celé mesiace a pod vedením svojich výtvarných pedagógov predstavili naozaj hodnotné diela. Originály boli inštalované v priestoroch ZUŠ spolu so stručným popisom vysvetľujúcim autorské zámery a myšlienky samotných diel. Slávnostné
otvorenie vernisáže bolo sprevádzané krátkym hudobným programom a videom dokumentujúcim vznik absolventských prác.
Po úvodnom programe nasledoval slávnostný príhovor riaditeľa školy spojený s odovzdaním diplomov pre absolventov výtvarného, hudobného a literárno-dramatického odboru a následným poďakovaním

učiteľom, ktorí odovzdali žiakom veľký kus
svojej umeleckej osobnosti.
Už pri vstupe do umeleckej školy si získala pozornosť inštalácia inšpirovaná výtvarníkom Pietom Mondrianom. Autor Vladimír
Štefunko svoje sympatie ku kvetom vyjadril
naozaj sofistikovaným objektom vyskladaným z kartónového odpadu, ktorého okraje
spevnil technikou kašírovania. Využitím horizontálnych čiernych čiar v tvare mriežky
a základných farieb (červená, modrá, žltá)
dodal celému dielu charakter Mondriánových malieb.
Do sveta detailnosti sa mal každý zúčastnení možnosť vnoriť cez prácu “Triptych Dragonfly”, v ktorej autor Ján Hanzel vyjadril
svoj hlboký vzťah k podrobnému a dôkladnému prepracovaniu jemných detailov cez
korpus vážky doplnený umeleckým stvárnením samotných krídeľ pomocou širokej palety jednotlivých techník.
Najhlbšie centrum ľudského myslenia a jeho
najtemnejšie kúty odhalila autorka Miriam
Gajarská cez koláž postavičiek s hororovým motívom, navzájom poprepájaných
a vychádzajúcich z ľudského mozgu ako

zdroja všetkej fantázie. Autorka pomocou
niekoľkých farebných prvkov na čiernobielej koláži akoby chcela vyzdvihnúť jednotlivé záblesky ľudského myslenia. Celú koláž
umiestnila v tmavej komore, kde UV svetlo
odhalilo lepidlom natreté biele plochy a zároveň ukrylo celé dielo pod rúško tajomstva.
Nadšenci klasickej olejovej maľby si na vernisáži tiež prišli na svoje. Autorka Nikol
Trubačová sa cez reprodukciu zátišia “Ovocie a kvety” od holandského maliara Jana
van Osa pokúsila priblížiť nielen samotné
dielo, ale vložiť do práce aj svoj pohľad na
priestorové zachytávanie tvarov, takže dielo
nie je iba reprodukciou, ale jedinečným autorským originálom.
Svet rastlín a živočíchov spojila Olívia Zatková v keramickej mozaike líšky zloženej
z množstva vymodelovaných kúskov rastlín, ktoré akoby ukryli telo líšky pod farebné rúcho nasýtené vôňami. Dielo inšpirované antistresovými omaľovávankami od Millie Marotta je autorkiným vyjadrením lásky
k prírode.
O tom, že umenie môže spojiť najrôznejšie formy do jedného celku presvedčila návštevníkom aj autorka Tamara Bilčíková titulnou ilustráciou k vlastnej autorskej poviedke “Svet za zrkadlom”. Ilustrácia maľovaná
akrylom bola inštalovaná na knihe v nadrozmernej veľkosti, pričom jej neodmysliteľnou súčasťou bola aj samotná poviedka, ktorá vtiahla každého čítajúceho do deja a pomohla mu pochopiť samotnú maľbu.
Na úspešnom priebehu vernisáže sa podieľal celý štáb ľudí, ktorí tvorili učitelia umeleckej školy, rodičia detí, dobrovoľníci, ale
aj sponzori (Drevoma), ktorí poskytli nevyhnutný materiál pre vznik tak jedinečných
a hodnotných diel. Každý návštevník odchádzal z vernisáže plný najrôznejších umeleckých dojmov, pričom táto pestrá paleta na
každom zanechala aspoň malú stopu umenia.
Michal Veselský
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Obecný deň Voderady – 22.jún 2019
Areál základnej školy sa opäť po necelom
roku premenil na dejisko kultúrno-spoločenského a športového podujatia Obecný deň
Voderady, ktoré sa od roku 2016 nesie v znamení myšlienky vyjadrenia lokálpatriotizmu
mottom „ Som srdcom Voderadčan“. A sme
veľmi radi, že sa uskutočnilo.
Pred zrodením samotnej akcie sa vždy natíska otázka, priam hamletovská („Byť či nebyť?“), v našom prípade „Má byť, či nemá
byť?“ organizované podujatie takéhoto rozsahu a formy. Predsa len... potrebná je poriadna dávka námahy spojenej s prípravou
a v neposlednom rade vynaložené finančné
prostriedky z obecného rozpočtu a nakoniec
vždy „tŕpnete“ strachom ako „to“ celé dopadne. Našťastie to tento rok dopadlo. V preklade to znamená, že Obecný deň mal začiatok
aj riadny koniec, čo sa v porovnaní s minulým rokom porovnať nedá, nakoľko nám počasie neprialo a pred vyvrcholením hlavného
programu sme museli v roku 2018 podujatie
predčasne ukončiť. Rozhodnutie organizátorov zmeniť už rokmi zaužívaný prázdninový
termín akcie na predposledný júnový víkend
sa podľa nášho názoru osvedčil. Do podujatia sa totiž mohli zapojiť aj ďalšie obecné
inštitúcie, v tomto prípade máme na mysli
hlavne školské zariadenia – základnú školu,
materskú školu a základnú umeleckú školu.
A hoci nás počasie v úvode poriadne postrašilo a nad Voderadmi sa zatiahli tmavé mraky
z ktorých nachvíľu aj výdatne spŕchlo, podarilo sa nám Obecný deň Voderady 2019 včas
a slávnostne otvoriť. Energia z množstva
ľudí bažiacich po kultúrnom vyžití a priateľskom stretnutí pomohla rozplynúť naše obavy a odohnať ťažké mračná; pokyn od technikov znel, môžeme pokračovať... Pripravený program v podaní žiakov prirodzene zapadol do „otváracej“ časti dramaturgie. Pôsobivé a tanečné vystúpenia žiakov a žiačok
zo základnej školy, zožalo obrovský aplauz,
rovnako aj umelecké vystúpenie komorných
súborov – minikapiel zložených z malých začínajúcich umelcov – žiakov a žiačok základnej umeleckej školy a ich pedagógov. Neodmysliteľnou súčasťou úvodného slávnostné-

ho programu bolo
vystúpenie nášho
speváckeho zboru
Prameň. V malej telocvični si návštevníci podujatia mohli
pozrieť výstavu keramických a výtvarných diel žiakov
zo základnej umeleckej školy, výtvarné práce našich
najmenších – detí
z materskej školy
a tiež výstavu spojenú s prezentáciou
úspechov žiakov a významných podujatí základnej školy. Pre neisté počasie boli niektoré aktivity pre deti presunuté do telocviční. Do priestorov veľkej telocvične priniesla
pre naše detičky čarovné pesničky Víla Ella.
Milé pani učiteľky z materskej školy pripravili pre deti tvorivé dielne. Pani učiteľka Janka zo ZUŠ vo Voderadoch zabezpečila obľúbené maľovanie na tvár a prácu na hrnčiarskom kruhu si mohli deti vyskúšať pod odborným dohľadom pána učiteľa Michala, taktiež pedagóga z voderadskej ZUŠ-ky. Deti si
mohli pomaškrtiť na sladkostiach a ovocí obliateho skvelou čokoládou tečúcou z fontánky, ktorú obsluhovali naše milé tety dôchodkyne. Na dokonalé vyšantenie našich ratolestí bol pripravený skákací hrad. Na hlavnom
pódiu pokračoval program, v ktorom sa predstavila ľudová hudba Michala Lazara, s ponukou hudobnej produkcie v podobe slovenského, českého, maďarského a cigánskeho folklóru, slovenských i svetových evergreenov,
country, známych populárnych melódií z celého sveta, ale aj klasiky, kde treba spomenúť najznámejšie skladby Lehára, Offenbacha, Brahmsa, Liszta, Strausa, Bacha a iných
známych skladateľov. Samozrejme, podstatnú časť repertoáru tohto hudobného zoskupenia tvorili slovenské ľudové piesne z okolia Nitry, Hontu, Podpoľania, Myjavy, Liptova a východného Slovenska. Ľudovú hudbu
vystriedala na pódiu vždy bezprostredná Eva
Máziková, ktorá predviedla profesionálnu
show, nielen odspievaním pesničiek, ktoré
Vás roztancovali, ale
aj úsmevným hovoreným slovom. V kombinácii so šarmom a dobrou náladou, s ktorými Eva vždy prichádza
na každú udalosť bola
skvelá atmosféra aj na
Obecnom dni vo Voderadoch zaručená.

Veselú show Evy Mázikovej vystriedala country kapela Neznámi, ktorá ale pre voderadčanov a hlavne milovníkov tohto hudobného žánru celkom neznáma nie je, práve vďaka Country bálu, ktorý už dva krát zorganizovala Obec Voderady. Headlinerom obecného dňa bol Bystrík a jeho banda, ktorý rozšantil mladé publikum, nehľadiac na jemnú
spŕšku dažďa, ktoré nás však nijakým spôsobom neobmedzilo. Po ňom na pódium „vykuklo“ Slniečko alebo Punto a rybacé hlavy,
skupina, ktorá po hudobnej stránke kombinuje rock, folk, punk a worldmusic, a o osobité texty spieva v piešťanskom nárečí. K príjemnej nočnej pohode všetkým, ktorí vydržali až do konca zahrala trojica sympatických hudobníkov z Trnavy – Trio acoustic.
Počas celého podujatia boli k dispozícii stánky s bohatým občerstvením, cigánskou pečienkou, pečenými rybami, palacinkami, trdelníkmi, alko aj nealko nápojmi, výbornou, profesionálne pripravenou kávou z autíčka Fefecafé a nechýbali ani stánky s drobnosťami a handmade výrobkami – háčkované hračky, šperky, postavičky a výrobky zo
šúpolia, patchwork a podobne. Hlavný cieľ
obecného dňa – stretnutie pod jednou (pomyselnou) strechou sa naplnil a tak si mohli voderadčania plným priehrštím užívať príjemnú
atmosféru celého podujatia, vychutnať dávku multižánrovej dramaturgie a výbornej nálady. Horúco nám nebolo, ale hlavne, že sme
moc nezmokli. Podujatie sme zhodnotili ako
vydarené a je teraz na vás, milí priatelia, aby
ste aj vy vyjadrili názor, či sú stretnutia takéhoto druhu pre vás prospešné. Naskytá sa
teda opäť „oná“ známa do našej reči preložená hamletovská otázka z úvodu tohto článku: „má byť, či nemá byť Obecný deň 2020?
Nateraz zostávame v nádeji, že sa spolu znovu stretneme.
P.S.: Názor na tohtoročný Obecný deň
a jeho pokračovania môžete vyjadriť
prostredníctvom elektronického dotazníka
na www.voderady.sk
M. Šišková, OcÚ
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Voderadský cajgel
Viete čo je pozitívne v letnom období? Predsa
pocit, že môžete opäť prebudiť svojho dvojkolesového kamaráta, dofúkať kolesá a vybrať sa na potulky kade tade či už s vetrom
do chrbta alebo do tváre. Áno, priatelia, reč je
o bicykli, bickáči, či cajgli... ako chcete. Bicyklovanie je obľúbeným športom, ktorý má
množstvo výhod. Zlepšuje činnosť kardiovaskulárneho systému, oproti iným športom
je to menšia záťaž na kĺby, spaľuje tuky, je
ideálne aj pre nižšiu úroveň fyzickej zdatnosti, vďaka nemu naberáme silu, psychickú pohodu a hlavne je to zábava. Zabaviť sa, podporiť tento šport v obci Voderady a na bicykli odšliapať pár kilometrov na ceste za zdravím sa rozhodla športová komisia, ktorá zor-

ganizovala už VII. ročník podujatia Voderadský cajgel. Stáva sa tradíciou že, tvorí športovú časť Obecného dňa a nebolo tomu inak ani tento rok. Cyklisti sa prezentovali 22. júna
2019 od 13-tej hodiny v areáli základnej školy. Napriek neistému počasiu, na prekvapenie
a hlavne radosť organizátorov
sa do voderadského „cajglovania“ zapojilo rekordných 120 cyklistov rôznych vekových kategórií. Pripravené boli tri
trasy – 6 km, ktorá je určená hlavne pre deti
a rodiny s deťmi, ďalej 25 km a 50 km - každý si podľa vlastného uváženia mohol vybrať.

Skupiny štartujú vždy spoločne, pričom sa
nejedná „o preteky“, ale o pocit spraviť niečo
pre svoje zdravie, stretnúť sa s rodinou, priateľmi, navzájom sa podporiť, aby sa všetci
vrátili v poriadku do cieľa. Každý aktívny zaregistrovaný účastník podujatia obdržal samolepku s logom Voderadského cajgla, lístok
na občerstvenie, za ktorý si mohli vyzdvihnúť cigánsku pečienku a veľký čapovaný nápoj podľa výberu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto športového
podujatia, a keďže nám je podľa počtu zúčastnených známe, že o Voderadský cajgel je
z roka na rok väčší záujem, máme motiváciu
a dôvod ho zorganizovať aj o rok. Do cajglovania, voderadčania!
M. Šišková, OcÚ

Voderadské kultúrne leto

Iste ste milí voderadčania zaregistrovali prostredníctvom letáku, ktorý bol prednedávnom distribuovaný do vašich schránok, že
Obec Voderady v spolupráci s kultúrnou komisiou naplánovala v mesiacoch júl a august
sériu kultúrnych podujatí, ktoré budú prebiehať na novovybudovanej Kultúrnej zóne. Prvý
nádych príprav na letnú kultúru bolo osadenie
pútavého bannera na improvizovanom pódiu,
za ktorého vkusné grafické spracovanie s citom a ohľadom na prostredie v ktorom sa nachádza, ďakujeme Nike Gajarovej z Trnavy.
Máme za to, že Voderadské kultúrne leto bude
jedna z foriem, ako vrátiť život do ulíc a centra obce, aby mali ľudia viac príležitostí na
stretávanie sa, hlavne v prázdninovom a dovolenkovom letnom období.

A tak si počas niekoľkých letných večerov môžu na svoje prísť milovníci
country, folk, pop- rocku, či dychovej
hudby, folklóru a podobne. Nezabudli
sme ani na podujatia pre deti a našich
najmenších. Prvým, „otváracím“ podujatím bol country-folkový večer dňa
6.7.2019 s dvojicou hudobníkov - spevákom Ľubom Konečným, rodákom
z Hrnčiaroviec nad Parnou a Vladimírom Machalom, ktorí namiešali skvelý hudobný koktajl zo známych piesní. 21. júla, si mohli milovníci dychovej hudby vychutnať koncertné vystúpenie Záhorienky, ktorá sa už vo Voderadoch
predstavila v rámci programu Obecného dňa
v roku 2016.
3. augusta príde rozveseliť našich najmenších s bublinovou šou Šašo Ľuboš a deti sa na
trojkolkách, kolobežkách, korčuliach, alebo
hoci aj v kočíkoch (za asistencie ich mamičiek a oteckov) môžu zapojiť do mini cyklistickej aktivity „Drobci na kolesách“. Na záver je pripravená pre všetkých malých šantivcov – veselá mini disco s DJ Jožkom.
18. augusta sa bude niesť v znamení tradičného folklóru a príjemného posedenia „pri vínečku“ Krupanskí črpáci sa vám predstavia
v humornom folklórnom pásme o vinobraní a vinároch (možno aj o tých našich voderadských). A ak bude dobrá pohoda, spoloč-

ne si môžeme zaspievať známe ľudové piesne „len tak“ za hudobného doprovodu skvelého hudobníka – akordeonistu a speváka Ferka Sekeru.
Malých aj veľkých pozývame na Rozlúčku
s prázdninami, ktorá je pripravená na 31. augusta. V programe sa predstaví športovec Michal Barbier a predvedie vám ukážky freerunningu, parkouru a kalisteniky. O hudobnú letnú pohodičku sa postará hudobná skupina Acoustic Boom z Trnavy. Vyvrcholením
bude vyhodnotenie Foto súťaže „Pošli foto
z prázdnin“.
Veríme, že z pripravenej ponuky si vyberiete a tieto malé milé kultúrne aktivity využijete na príjemné stretnutia a posedenia s blízkymi, rodinou a priateľmi.
M. Šišková, OcÚ
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Seniori, zvýšte opatrnosť
Čoraz častejšie sa z médií dozvedáme o podvodníkoch, ktorí sa snažia oklamať najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov – seniorov.
V snahe pomôcť ľuďom v núdzi sa práve seniori často stanú obeťami trestného činu krádeže.
Polícia vyzýva seniorov na zvýšenú ostražitosť, obozretnosť a opatrnosť najmä voči
osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť
o podvodníkov, ktorí si ich vopred vytipovali za účelom získania ich finančných úspor
alebo cenností.

Polícia odporúča seniorom, aby:
•
zvýšili obozretnosť, ak ich akákoľvek
osoba požiada telefonicky o požičanie
finančnej hotovosti,
•
overili si, kto ich telefonicky kontaktuje
(sú časté telefonáty, kedy sa podvodník
vydáva za rodinného príslušníka, príp.
priateľa),
•
neotvárali svoje príbytky neznámym
osobám, ktoré im výhodne ponúkajú na
predaj rôzny tovar alebo ich uisťujú, že
im prišli vyplatiť výhru v lotérii, či zvýšiť dôchodky,

•

•

odmietli ponúkanú službu pracovníkov
plynární, elektrární, vodární, poisťovní,
či iných inštitúcií, ktorí sa bez ohlásenia a predloženia odborných preukazov
snažia vykonávať rôzne činnosti (napr.
odpis plynu, vyplatenie preplatku za vodu),
kontaktovali políciu na čísle 158 (112),
ak sa osoba, ktorú nepoznajú správa podozrivo a snaží sa pod rôznymi zámienkami nadviazať s nimi kontakt, získať
ich dôveru a vstúpiť do ich príbytku
G. Pittová, OcÚ

Slávnosť Božského srdca Ježišovho
Ján Pavol II.: „Človek roku dvetisíc potrebuje srdce Krista“.
„Slávnosť Božského Srdca Ježišovho.
Z tohto liturgického sviatku vyžaruje osobitná duchovná intonácia počas celého mesiaca jún. V Kristovom Srdci Božia láska ide
v ústrety celému ľudstvu. Je to posolstvo
v našich dňoch mimoriadne aktuálne. Aby
sme poznali Boha, treba poznať Ježiša a žiť
v zosúladení s jeho Srdcom, milovať ako on
Boha i blížneho“. V nedeľu 30. júna 2019
sa veriaci z Voderád, Slovenskej Novej Vsi

a Pavlíc stretli na oslave sviatku Božského
srdca na spoločnej svätej omši ,spojenej so
slávnostnou procesiou a agapé. Je to jediná
slávnosť v roku, kedy sa stretáva celá farnosť - aj filiálky - na jednej svätej omši vo
farskej záhrade. Celebrantom slávnosti bol
náš pán farár ICLic. Daniel Lukačovič.
Po omši sa uskutočnila procesia – slávnostný
sprievod veriacich, z ktorých mnohí, hlavne deti a mládež boli oblečení vo sviatočných ľudových tradičných krojoch. K dôstojnému priebehu prispela počas svätej omše

Žijeme medzi Vami
Františka 95 ročná, Valika 79 ročná, Mária
79 ročná, Anka 89 ročná, Anna 98 ročná, to
je časť nás Pokojáčok, ktoré sme v ZpS Pokoj našli starostlivosť. Starostlivosť, ktorú
nám naši blízki nedokázali alebo nechceli zabezpečiť. Máme väčšiu časť života za sebou
a niekedy si nepamätáme. Chceli by sme niečo povedať, no slová neprichádzajú. Radi by
sme spievali a rozprávali, no ani sluch nám
už neslúži. Urobiť ešte pár krôčkov i keď

nohy neslúžia, by sme ešte chceli. Stačí nám
úsmev, objatie, pekné slovo a návšteva i keď
iba na chvíľku. Krátka prechádzka, nadýchnuť sa ešte vzduchu, vidieť kvitnúť kvety, počuť spievať vtáčiky a pohladiť psíka. Žijeme
tu medzi Vami Voderadčania a preto si dovoľujeme Vám povedať. Vážte si svoje zdravie, buďte vďační za všetko čo máte a prijmite každý deň ako dar s úsmevom a pokorou.
Z. Morvayová

Prvé sväté prijímanie
Deň Prvého svätého prijímania je v každej
farnosti peknou slávnosťou. Je aj veľmi dôležitou chvíľou celého farského spoločenstva. Pozornosť všetkých sa upriamuje na
Eucharistiu. Nielen deti, ale aj rodičia, krstní
rodičia a príbuzní, ba dokonca všetci veriaci
si majú v tento deň uvedomiť dôležitosť svätého prijímania v živote zodpovedného prežívania kresťanskej viery.
V nedeľu 16. júna 2019 bola takáto slávnosť aj v našej farnosti. Sedemnásť detí prvýkrát prijalo Eucharistiu. Na túto výnimočnú chvíľu sa svedomite pripravovali.

Poďakovanie
patrí
všetkým, ktorí prispeli
k tomu, že nedeľa bola
skutočne slávnostnou.
Deti na ňu iste nezabudnú. Veď aj my všetci si
po mnohých rokoch na
tento deň spomíname.
Bolo by to však málo,
ak by nám ostali len
spomienky. Aj to všetci
určite vieme, prečo.
M. Šišková, OcÚ

a sprievodu aj dychová hudba z Modranky.
Veriaci sa na záver slávnosti spoločne stretli
v Kultúrnom dome vo Voderadoch na „Agapé“, kde bol pre všetkých nachystaný guláš,
ktorý pripravili poľovníci z Voderád, Slovenskej Novej Vsi a Pavlíc a taktiež rôzne
slané aj sladké pochutiny, ktoré na túto príležitosť upiekli šikovné gazdinky. Za prípravu
a organizačné zabezpečenie priebehu slávnosti patrí všetkým zúčastneným veľké poďakovanie.
M. Šišková, OcÚ
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Seniori
Aj v tomto roku sa Výbor ZO JDS vo Voderadoch snaží obohatiť a spestriť život svojich
členov. Preto sme pripravili na rok 2019 rôzne kultúrne, športové, spoznávacie aj spoločenské akcie pre seniorov. Hneď začiatkom
roka sme pripravili spoločne s OÚ Trojkráľový koncert pre všetkých občanov, v Kostole sv. Ondreja vo Voderadoch.
Koncom januára sa naši členovia zúčastnili
spoločného 3 dňového pobytu vo Vysokých
Tatrách, kde si pozreli na Hrebienku krásne
ľadové sochy. Zimná Tatranská príroda nás
privítala s otvorenou náručou - príjemné, slnečné počasie, čerstvo napadnutý trblietavý sneh a každý z 32 účastníkov si odniesol
pekné spomienky.
22. februára sa 45 členov zúčastnilo koncertu ruských hudobníkov“ Donskí kozáci“
v Starom divadle v Nitre.

27. marca sme sa boli spoločne kúpať v termálnom kúpalisku Horné Saliby.
Brigády na úprave zelene na Zichyho

19. júna sa 33 členov našej ZO Voderady,
zúčastnilo na akcii Turistický zraz seniorov,
ktorú organizovala OkrO ZO JDS Trnava,
v lokalite Považský Inovec, v obci Radošiná.
Od 23. júna do 28.júna 2019, 18 našich seniorov oddychovalo na rekondičnom pobyte
v Trenčianských Tepliciach.
Vymenované akcie sú iba časť z plánovanej činnosti našej ZO JDS Voderady. Všetky tieto aktivity môžeme realizovať vďaka
ústretovému prístupu prístupu Obce Voderady, pracovníkov OÚ Voderady a OÚ Slovenská Nová Ves a vďaka ich finančnej pomoci!
Ďakujeme veľmi! Naša vďaka patrí aj sponzorom, ktorí formou darov nám, seniorom
pomáhajú! Vďaka Vám!
Prajeme všetkým krásne leto, veľa zážitkov
a oddychu počas letných mesiacov.
Silvia Ožvaldová, predsedníčka ZO JDS

Dňa 5. marca sme pripravili Fašiangové posedenie. Prišlo 50 členov. Podávali sa šišky, čajík, varené vínko a dobrá nálada.
Pani Janka Rybanská nás oboznámila s prírodnou kozmetikou.

námestí dňa 8.4. sa zúčastnilo 16 seniorov.
Ďakujem Vám!
Záhradkársku výstavu Flora Trenčín sme absolvovali 10.4. 2019 v popoludňajších hodinách sme išli na pútnické miesto Skalka nad
Váhom.
28.4.2019 sme sa zúčastnili ako každý rok,
kulinárskej akcie Babičkine dobroty v Hrnčiarovciach.
Prednášku o bezpečnosti seniorov pred podvodníkmi sme si vypočuli v zasadačke OÚ
dňa 21.5.2019 o 15.00 hodine.
V spolupráci s kultúrnou komisiou OZ Obce
Voderady, sme pomohli pri príprave Dňa detí
tak, že naše členky pripravili a pomohli rozdať deťom 340 palaciniek.
28.4.2019 sa členovia našej ZO JDS zúčastnili na akcii Varenie gulášu v obci Kátlovce.
Akciu organizovala OkrO ZO JDS v Trnave.
10. júna sme sa zúčastnili spolu s naším duchovným otcom p. farárom ICLic. Lukačovičom spoločnej púti do Šaštína.
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Poľovníci
Poľovnícke združenie Gidra Voderady začalo aj rok 2019 Výročnou členskou schôdzou, na ktorej sme zhodnotili a zbilancovali
všetky činnosti za rok 2018 a predchádzajúcu poľovnícku sezónu, ktorá začína 1. marca
a končí posledným februárovým dňom. Tiež
sme odsúhlasili Plán práce na rok 2019, od
ktorého sa odvíja celá činnosť poľovníckeho združenia.
PZ Gidra Voderady má v súčasnosti 19 členov a jedného čestného člena. Obhospodaruje poľovný revír o výmere 1 225 ha, kde vykonáva právo poľovníctva na základe riadne uzatvorenej Zmluvy o užívaní poľovného revíru.
Činnosť PZ Gidra Voderady pozostáva z viacerých častí - poľovníckej, brigádnickej (niekedy sú aj spojené), kultúrnej…

Poľovnícka a brigádnická činnosť: starostlivosť o zver a jej ochrana pred nepriaznivými vplyvmi, zveľaďovanie úživnosti revíru
(vytváranie podmienok pre udržanie kmeňových stavov zveri), budovanie a obnova poľovníckych zariadení (posedy, kŕmidlá - aj
v tomto roku nám pribudli ďalšie), príprava a zabezpečenie krmiva pre zver na zimu,
zabezpečenie liečiv, soli a minerálnych lizov pre zver celoročne, prikrmovanie zveri v
zimnom období a čase núdze, návštevy revíru členov PZ za účelom tlmenia škodnej zveri. Pri zabezpečení krmoviska nám v najväčšej miere vychádzajú v ústrety predstavitelia
poľnohospodárskeho podniku Agro Mačaj,
s ktorými máme korektné vzťahy a krmivo
pre zver nám poskytujú sponzorsky.
Poľovnícka činnosť zahŕňa aj lov zveri, ktorý je vykonávaný v súlade s platnou legislatívou a na základe Plánov chovu a lovu raticovej a malej zveri a Plánov spoločných
poľovačiek, ktoré na návrh PZ schvaľuje Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor.
V posledných rokoch je dosť náročné udržiavať kmeňové stavy zveri, pretože zver je
ohrozovaná nepriaznivými vplyvmi dnešnej
modernej doby - zastavané pôvodné teritória zveri, veľkoplošné hospodárenie, pribúdajúci počet áut na cestách, čo vplýva na prirodzenú migráciu zveri pri stretoch s autami

na cestách. A keďže
sa do plánov lovu
započítava aj úhyn
zveri a aj zver zrazená autami, čo je
viac ako polovica z celkového odlovu, zostáva nám,
poľovníkom, ešte
viac zver chrániť.
Samotný lov je potom ešte viac selektívny a sanitárny.
Ďalšou našou činnosťou je každoročné povinné sčítavanie zveri, ktoré prebieha v marci a je riadené štátnou správou.
V apríli sme sa zapojili do akcie ,,Deň
Zeme”, ktorú vyhlásila obec Voderady. Vyzberali sme odpad a vyčistili cesty a ich okolie smerom na Veľký Grob, cestu do Majcichova, cestu pod Jozefovým dvorom a cestu vedľa Jozefovho dvora smerom k bývalej betonárni, čo predstavuje približne 4 km
prístupových a poľných ciest v katastri obce
Voderady. Vyzbierané odpadky tvorili hlavne plasty, plastové fľaše, papier, stavebný
odpad, pneumatiky a našli sa aj kusy nábytku. Všetok vyzbieraný odpad bol prevezený,
vytriedený a umiestnený na zbernom dvore
obce Voderady. Pri tejto príležitosti sme sa
zároveň zapojili aj do celoslovenskej akcie
,,Čistá príroda – čistý revír“, ktorá bola vyhlásená Slovenskou poľovníckou komorou
a tv reláciou Halali, za čo nás odmenili ďakovným listom a malým darčekom.
Na september máme naplánované kondičné
streľby v brokovej disciplíne americký trap,
ktorú každoročne organizujeme na strelnici Silárd vo Vištuku, na ktoré pozývame aj
našich kamarátov - poľovníkov z iných poľovníckych združení a aj niekoľko priateľov - sympatizantov nášho PZ z nepoľovníckej verejnosti, ktorí si tiež môžu túto športovú disciplínu pod odborným dohľadom vyskúšať.

Z kultúrnej činnosti: aj v tomto roku sme
sa v spolupráci s farským úradom, obecným
úradom, PZ Pavlice a PZ Slovenská Nová
Ves zúčastnili slávnosti cirkevného sviatku
Najsvätejšieho srdca Ježišovho nesením sochy pri procesii a navarením gulášu z diviny, ktorý sme sponzorsky poskytli ako občerstvenie pre účastníkov procesie.
Tak ako po minulé roky sme podporili aj akciu Deň obce, usporiadanou obcou Voderady. Pri tejto príležitosti sme pre návštevníkov navarili tradičný guláš z diviny.
PZ Gidra Voderady je aj naďalej pripravené
na spoluprácu s obcou Voderady.
Jún je mesiacom poľovníctva. Pri tejto príležitosti sa zástupcovia PZ Gidra v spolupráci
so Základnou školou Voderady stretli v poľovníckom klube so žiakmi 3-6 ročníka a besedovali na témy o zveri žijúcej v našom revíri, o jej ochrane a starostlivosti a o celkovom význame a spoločenského postavenia
poľovníctva a nášho poľovníckeho združenia.
Ako vidno, činnosť PZ Gidra Voderady je
rôznorodá. Nie je to len o „zabíjaní zveri“,
ako si veľká časť nepoľovníckej verejnosti
myslí. Význam a idea poľovníctva sú pre nepoľovnícku verejnosť po mnohých rozhovoroch a aj po konfliktných situáciách a zvlášť
v súčasnej dobe úplne neznáme veci. Neraz
sa stáva, že prídeme do konfliktu s ľuďmi,
ktorí svojvoľne aj napriek upozorneniam,
zákazu a protizákonne navštevujú revír
so svojimi psami, ktorých potom vypustia
a štvu zver a to aj v období najväčšej ochrany a kladenia mláďat. Paradoxne, títo ľudia
sú najväčšími kritikmi poľovníkov. A preto sme my poľovníci pripravení aj na diskusiu o poľovníctve, aby neboli poľovníci
v očiach verejnosti iba „zabijaci s puškami“.
Poľovníctvu zdar
Ľuboš Zatko, poľovnícky hospodár
PZ Gidra Voderady
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Hasiči
Ani sa to nezdá, ale polrok uplynul ako voda
a opäť je tu nové číslo časopisu Voderadčan,
v ktorom sa Vám pokúsime priblížiť činnosť
Dobrovoľného hasičského zboru vo Voderadoch za toto obdobie. Aktivít okolo hasičstva je veľmi veľa, možno by nestačilo ani
jedno vydanie tohto časopisu, my sa Vám
budeme snažiť priblížiť tie najpodstatnejšie
a najzaujímavejšie.
Od začiatku roka 2019 sme zasahovali mimo
kataster našej obce v dvoch prípadoch. Na
prvý požiar nás povolalo Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru v Trnave začiatkom marca, keď horel stoh slamy.
Na mieste sme zasahovali spoločne s členmi DHZO Budmerice a DHZO Borová. Druhá udalosť sa stala krátko potom v blízkom
Cíferi, kde v opustenom areáli pri železničnej stanici vypukol požiar starých pneumatík. Na požiari sme zasahovali s príslušníkmi
HaZZ z Trnavy. Po prvý krát sme použili pri
zásahu autonómne dýchacie prístroje, ktoré
máme od minulého roka. V jarných mesiacoch sme mali ešte jeden výjazd na ohlásený požiar v katastri našej obce, o ktorom sme
neskôr zistili, že to bolo ohlásené spaľovanie
drevnej hmoty a teda planý poplach.

Ďalší a zatiaľ posledný výjazd sme vykonali koncom mája v našej obci, kde sme odchytávali rojace sa včely. Pravidelné školenia zásahovej jednotky, zamerané na opakovanie a zvýšenie teoretických a manuálnych zručností jednotlivých členov, obohatilo školenie zo zdravotníckej prípravy pod
záštitou Okresného riaditeľstva HaZZ konaného v Bučanoch. Absolvovali sme pravidelný výcvik s autonómnymi dýchacími prístrojmi v polygóne fy Fireservis Hlohovec
v areáli Elektrární Jaslovské Bohunice. Traja
naši členovia, ktorí majú oprávnenie na vedenie vozidla skupiny C, si obnovili oprávnenie na vedenie vozidla s prednostným právom jazdy na ďalších päť rokov. Opäť sme
zaradení v kategórii „A“ v Celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov v SR, ktorou si
držíme vysoký štandard výcviku a pripravenosti pri zdolávaní mimoriadnych udalostí.

Aby sme mohli mať kvalitnú zásahovú jednotku, potrebujeme mať širšiu členskú základňu, z ktorej od detí, postupne cez dorast
a následne po mužov začínali skoro všetci jej
členovia. Snažíme sa preto vytvárať najlepšie podmienky pre rozvoj hasičského športu, aby sme členskú základňu stabilizovali
členmi už od útleho veku. Aj v tomto roku
sme usporiadali jarné kolo detskej súťaže Plameň, v ktorom
dievčenské družstvo
obsadilo 1. miesto
a chlapčenské družstvo skončilo na
3. mieste. Na súťaži
vo Velkých Pavlovicách (ČR) sa umiestnili mladší žiaci na
5. mieste a starší žiaci boli 3. Na Územnom kole Trnava
v CTIF získali chlapci 2. miesto a dievčatá krásnu 1. pozíciu. V detskej hasičskej lige
ZSHL sa naše zmiešané družstvo umiestnilo na 1. mieste v Bojničkách, Zbrojníkoch
a Dvorníkoch. V tomto roku sme vytvorili
aj dorastenecké družstvo, ktoré obsadilo na
Okresnom kole síce pekné 2. miesto. Mužské družstvo tohto roku zatiaľ absolvovalo
pohárovú súťaž vo Veľkých Úľanoch, Blatnom, Hrnčiarovciach nad Parnou, Sládkovičove, Vydranoch a domácu nočnú pohárovú
súťaž. Okresné kolo vo Vlčkovciach dokončili na peknej 5. pozícii. Keďže sa súťažná
sezóna ešte len začína, dúfame, že v Západoslovenskej hasičskej lige zabojujú o čo najlepšie umiestnenie a konečne sa prebojujú na
vytúžený Slovenský superpohár.
Hasiči nevenujú svoj voľný čas len súťažiam, zásahom a cvičeniam, ale aj sta-

rostlivosti o obec a ňou zverenú techniku.
Na jar sa pokračovalo s terénnymi úpravami priestoru vedľa hasičskej zbrojnice, kde
bola ešte pred pár rokmi skládka komunálneho odpadu. Na jeseň zasadená tráva sa pretrhala od buriny a podsiala. Ďalej sa zatrávnila ďalšia plocha, aby rozmerovo vyhovovala na cvičebné účely. Vedľa tohto priestoru sme brigádnicky pomohli obci, ktorá bude
v dohľadnej dobe vykonávať investičnú činnosť pri zbernom dvore. Samozrejme, staráme sa aj o zverenú zásahovú techniku. Boli
vykonané viaceré opravy zásahových vozidiel, urobená bežná údržba a absolvovali
sme technické a emisné kontroly. Na „Deň
zeme“ sme vyzbierali odpad v Panskom potoku a zveľadili okolie sochy sv. Floriána.
Začiatkom mája sme prispeli svojou účasťou
a vystavenou historickou technikou na oslavách 150-teho výročia dobrovoľného hasičstva v Trnave.
Medzinárodný deň detí berieme ako našu
povinnú akciu, na ktorej sa spolupodieľame v spolupráci so Základnou školou. Zároveň sme sa zúčastnili na oslavách MDD organizovaných obcou Voderady s našou technikou, ktorú si vyskúšali mnohé deti, ale aj
ich rodičia.
Nepopulárnou, ale veľmi dôležitou činnosťou je niekoľko čistení a preplachov obecnej
kanalizácie a kanalizácie v školskom areáli.
Viliam Benkovský, DHZ Voderady

Info – hasiči

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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FK Voderady
Zmeny v klube FK Voderady

Po novom roku nastali v klube viaceré personálne zmeny. Prezidentom klubu sa stal
Bystrík Rosypál a trénerom A-mužstva Stanislav Páleník, ktorí nahradili Radoslava
Ivančíka a Štefana Zelenského v ich dlhoročnej činnosti. Za členov výboru boli zvolení: Štefan Zelenský, Ladislav Kondákor, Richard Sedlák, Marián Ivančík a ako pokladník Filip Zelenský.

A-mužstvo

Príprava na sezónu
Príprava na jarnú časť sezóny po dlhej zimnej prestávke začala najskôr v domácich
podmienkach v areáli základnej školy, kde
sme na kondičné, fyzické a aj herné tréningy
používali antukový ovál, telocvičňu a multifunkčné ihrisko. S fyzicko-kondičnou prípravou nám pomáhal pripravovať mužstvo
aj kondičný tréner Branislav Rosypál.
Od konca januára do konca februára mužstvo absolvovalo zimný turnaj v Petržalke, v ktorom odohralo sériu piatich zápasov
s bilanciou štyri víťazstvá a jedna prehra
a tak obsadilo konečné druhé miesto.
Ďalšou fázou prípravy bolo začiatkom marca sústredenie v obci Podhradie, kde chalani
mali pred záverečnými prípravnými zápasmi
doladiť formu a hlavne utužiť partiu.

Následne sme absolvovali sériu už spomenutých prípravných zápasov s bilanciou dvoch
víťazstiev, jednej remízy a jednej prehry.
Jarná časť sezóny
V úvode spomenutá skutočnosť o zmene
vedenia, bola dôvodom, že bol prvý polrok
činnosti klubu „oboznamovací“; potrebovali sme spoznať veľa nových súvislostí pre
správne fungovanie a chod klubu.
Čo sa týka odchodov a zranenia hráčov situácia bola nasledovná. S futbalom skončil
aspoň nateraz Patrik Gašparovič, dlhodobo zranení sú Lukáš Trog, Lukáš Marcaník,
Peter Cíferský a pre zdravotné problémy
dlhodobo chýbal aj Jozef Šoka.
Do klubu prišiel na hosťovanie zo susedných
Pavlíc Martin Ivančík a jedinou kúpou bol
Jakub Taranda z Trstína.

Sezónu sme chceli dohrať
hlavne so svojimi hráčmi, pre ktorých mala byť
5. liga akousi odmenou, no
hlavne skúškou za predchádzajúce dva postupy
v posledných rokoch. Zároveň nám mala ukázať realitu a akési zrkadlo pravdy, kvality a disciplinovanosti mužstva.
Žiaľ, musíme sebakriticky priznať, že výsledkovo
a herne to nebolo podľa našich predstáv, no
aj napriek tomu sme radi, že sa nám podarilo 5.ligu udržať.
Domáci turnaj o pohár starostky
Záver sezóny sme ukončili domácim turnajom
za účasti pozvaných mužstiev TJ Malá Mača,
FK Slovany, FK Podhradie. V konečnom poradí sme sa umiestnili na druhom mieste, víťazom sa stalo mužstvo FK Podhradie a tretie miesto patrilo TJ Malá Mača. O výbornú atmosféru a dobrú náladu sa postarali pozvaní hudobní hostia: Šorty, Adiss, Figy Ko
a FanTomas. Spestrením bol priateľský zápas medzi našimi žiakmi a hosťom zo susedných Hrnčiaroviec, po ktorom deti dostávali
za kvalitne predvedený výkon aj pamätné medaile a vecné dary. Počas turnaja sa deti, no
aj dospelí mali možnosť odfotografovať
aj s hráčmi Spartaku Trnava a so samotným pohárom
pre víťaza Slovnaft Capu. Hlavným
účelom turnaja bolo
vyzbieranie výťažku z podujatia, ktorý
bol venovaný nášmu
kamarátovi a vernému fanúšikovi Kajovi Brestovanskému.
Tréner Stanislav Páleník

Žiaci - U 15

Príprava na sezónu
Tak ako aj naše A-mužstvo, tak aj mužstvo
žiakov sa na jarnú časť sezóny pripravovalo
v domácich podmienkach v areáli základnej
školy a to najmä v telocvični a na multifunkčnom ihrisku. Keďže chalani už podrástli, tak
tréningové jednotky mohli byť aj o trochu
viac zamerané aj na fyzicko-kondičnú stránku, no samozrejme sa nesmelo zabúdať ani na
prácu a rozvoj technických zdatností. Samozrejme všetko malo svoju postupnosť a s lepším počasím sme sa presunuli aj na futbalové ihrisko, kde sme všetko dolaďovali. Finálnou fázou prípravy bola séria troch prípravných zápasov, v ktorých sme dva krát zvíťazili a raz remizovali.

Jarná časť sezóny
Cieľom v tejto časti sezóny bolo učiť hrať
chlapcov atraktívny ofenzívny futbal a pokúsiť sa zvíťaziť v čo najviac zápasoch, aby
sme získali čo najviac bodov a priblížili sa
k čelu tabuľky.
Síce sme nečakane prehrali hneď prvý ligový zápas vonku na ihrisku súpera v Špačinciach, no zároveň to bola aj posledná prehra v jarnej časti, keď sériou 9 víťazných zápasov v rade sme získali plný počet bodov
a v konečnom poradí sme v tabuľke skončili na peknom štvrtom mieste. Navyše sme
skresali stratu bodov na prvé postupujúce
mužstvo do vyššej súťaže len na šesť bodov.

Turnaj v Senci (Réci)
Na turnaj sme vycestovali bez viacerých zranených opôr, pričom týmto dostali šancu zahrať si aj mladší chlapci z prípravky, ktorými
sme doplnili naše mužstvo. Postupne sme sa
stretli s mužstvami MŠK Senec, FK Lokomotíva Trnava, FK Rača a NMŠK 1922 Bratislava i napriek tomu, že sme všetky zápasy
prehrali, hlavnou prioritou, hlavnou prioritou bolo získať skúsenosti a možnosť porovnať sa s tými najlepšími z druhej najvyššej
ligy. Navyše sme mali výlet a strávili pekné
spoločné sobotňajšie dopoludnie.
Za zmienku isto stojí, a čo nás veľmi teší, že
najlepším brankárom turnaja sa stal zaslúžene Adam Gajarský, mimochodom naša veľká brankárska nádej.
Tréner Stanislav Páleník
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Prípravka U-13

Snahou trénerov v tejto vekovej kategórii
bolo podchytiť chlapcov a dievčatá k tomu,
aby si udržali vzťah a hravosť k futbalu
a rozvíjali ich zručnosti. Postupne sme hľadali a zapájali do tréningu aj mladšie deti,
ktoré by v budúcnosti mohli vytvoriť základ
pre kategóriu pred prípravky (U-9). Kladne by som zhodnotil postupné zdisciplinovanie sa jednotlivých hráčov a ich pravidelnú účasť na tréningoch. Musíme však popracovať na vyrovnanosti výkonov, pretože
sa striedali lepšie momenty s tými slabšími
v každom jednom zápase.
Celkovo hodnotím jarnú časť sezóny ako
úspešnú, pretože chlapci a dievčatá napredovali, pravidelne hrávali a získavali tak veľmi
potrebné skúsenosti v konfrontáciách s kvalitnými súpermi. Preto dúfam, že v budúcej
sezóne sa naše zlepšené výkony prejavia aj
výsledkovo.
Tréner Ivan Lacuška a Ján Baboš

Starí páni

Kto už raz začal hrať kedysi futbal a obľúbil
si ho a zároveň sa stal aj jeho pravidelným
koníčkom, tak ani po rokoch nie je jednoduché len tak ľahko skončiť a zanevrieť. Dôkazom sú aj naši už futbalový veteráni, ktorí sa
pravidelne raz do týždňa stretávajú či už je
to v zimnom období v telocvični v areáli základnej školy, alebo v letných mesiacoch na
futbalovom ihrisku.
Takisto sa zúčastňujú aj pravidelného turnaja, v ktorom sa ako hostitelia každý rok
medzi sebou menia štyri obce Abrahám,
Pusté Úľany, Pavlice, Voderady.
To, že zo svojho futbalového umenia veľa
nestratili potvrdzujú aj skvelými výkonmi,
keď štyri ročníky po sebe sa im tento turnaj
podarilo vyhrať. Posledný ročník síce po rokoch víťazstiev skončili až na tretom mieste,
ale veríme že najbližší ročník, ktorý sa koná
na domácej pôde bude opäť v našej réžii.

Budúcnosť

Čo sa týka všeobecnej budúcnosti fungovania predstava je nasledovná. V prvom
rade či chceme alebo nie, na určité obdobie,

minimálne horizont dvoch, troch rokov musíme dotiahnuť do A-mužstva aj cudzích
hráčov, vzhľadom na to, že posledné roky
nemáme mládežnícke mužstvo dorastu, a ak
chceme byť dôstojným súperom v tak už
kvalitnej lige, nič iné nám ani nezostáva.
Samozrejme popri
tom musíme myslieť aj na roky do
budúcna a to je najväčšia priorita a zároveň aj vízia klubu, zamerať sa na
mládež. Preto od
nového
súťažného ročníka máme
v pláne po dlhých
rokoch
prihlásiť
až tri mládežnícke mužstvá a to sú
po novom: prípravka U-9, mladší žiaci U-12 a starší žiaci U-15. Dúfame, že tieto všetky naše plány sa nám podarí naplniť
a aj keď vieme, že doba je aká je
a mladí majú veľa iných možností a záujmov, tak veríme že do jedného, dvoch rokov sa nám podarí založiť aj tak túžobne očakávané mužstvo dorastu U-19. Určite
nás čaká neľahká úloha, no Voderady boli vždy špecifické tým ,že
dávali šancu hlavne svojím odchovancom, doplnených o partiu pár
cudzích chlapcov, ktorí zapadli do
kolektívu z hľadiska disciplinovanosti, ľudskosti a morálnej stránky
a tvorili vždy skvelú partiu. Nadšenie, húževnatosť, tvrdá práca, optimizmus a samozrejme aj kus potrebného šťastia, to sú naše kroky, od ktorých sa chceme odraziť,
a na ktorých chceme položiť základ
úspechu, preto dúfame, že časom
prinesú aj želané ovocie v podobe
našich voderadských odchovancov,
ktorí budú z dlhodobého hľadiska

naša budúcnosť a vzorne budú reprezentovať klub a obec Voderady.

Záver

FK Voderady ďakuje hlavne obci ako hlavnému sponzorovi a podporovateľovi klubu,
rodičom za vozenie detí na zápasy a ich stálu
podporu a organizovanie rôznych akcií, no
tak isto aj všetkým ktorí taktiež pomohli či
už z hľadiska financií, fanúšikovania alebo
akoukoľvek inou formou.
No a samozrejme veľká vďaka patrí všetkým
hráčom od najmenších až po najstarších, za
reprezentovanie klubu a obce Voderady, či
už v tých krajších, alebo aj ťažších chvíľach.
Vidíme sa v novom súťažnom ročníku, ktorý veríme, že nám prinesie čo najviac úspešných výsledkov, ktoré prilákajú na štadión čo najväčší počet ľudí, aby sme spoločne strávili veľa športových a futbalových zážitkov. Celkom na záver nám dovoľte vysloviť ešte raz, jedno veľké ĎAKUJEME!
Tréner Stanislav Páleník
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Wing Tsun, 2 v jednom: osobný
strážca a tréner

Je to praktická sebaobrana
alebo bojové umenie?

Poteším Vás, oboje. Na to, aby sa niečo nazývalo praktickou sebaobranou, to „niečo“
potrebuje spĺňať niekoľko atribútov. Hovoríme o tzv. nárokoch na sebaobranu ako napríklad: Musí byť jednoduchá a rýchlo naučiteľná. Čiže musí fungovať. Musí obsahovať prevenciu, psychológiu, komunikáciu,
taktiku, princípy, účinné techniky a iné faktory, ktoré zvyšujú šancu ubrániť sa na ulici. Keďže hovoríme o systéme, ide o ucelený
koncept na základe prepracovanej didaktiky
a metodiky, ktorá kladie dôraz na vyvíjajúce
sa potreby v súčasnej regionálnej spoločnosti, kde žijeme. Spoločnosť sa mení, správanie homogénnych skupín v nej sa mení. Sebaobrana berie veľa aspektov na zreteľ. Každá situácia je jedinečná so svojimi špecifikami ako každý človek.
Wing Tsun ako bojové umenie obsahuje
všetky kritéria a nároky prameniace z histórie a vývoja pretavené do modernej súčasnej doby, aby bolo efektívne. Preto sa ho
učia aj ozbrojené zložky, špeciálne vojenské
či zásahové zložky na profesionálnej úrovni v boji muža s mužom v rôznych štátoch.

Vyhraný boj je ten, ktorý sa
vôbec neuskutoční

To v praxi znamená, že sa do krízovej situácie či k napadnutiu ani len nedostaneme. Nie
náhodou, ani zľutovaním sa agresora nad
nami, ale naším nacvičeným vedomým správaním. Keď môžem, vyhnem sa potenciálnemu riziku, počúvam svoj vnútorný hlas - intuíciu. Odídem preč alebo pôjdem inou cestou a podobne.
Hneď od prvých tréningov túto teoretickú
časť aplikujeme do praxe. Cvičíme jednotlivé fázy behaviorálnej sebaobrany. Štatisticky je dokázané, že zatiaľ len zdanlivo nepríjemná či obťažujúca situácia prerastie do bitky iba v približne v 5%. Zvyšných 95% nepríjemných situácií je vyriešených bez fyzic-

kého napadnutia. Tu sa žiaci prakticky učia
pomocou komunikačných zručností, gestikulácie, úpravy vzdialenosti, či iných taktických preventívnych techník pochopiť dôležitosť celej situácie. Pripomína to hranie rolí
v divadle. Niekto je dobrý a niekto zlý. Každý ma svoju rolu.

Wing Tsun je jednoduché
ale nie ľahké

Používa sa tu pomerne málo techník, ale
o to viac ich variácií. Techniky sa učia vo
formách, partnerských driloch, sparingoch.

Niekedy ide aj o nešpecifické pohyby, do
ktorých sa človek môže dostať. V takýchto
situáciách je efektivita a funkčnosť nadriadená akejkoľvek technike. Samotné techniky je dôležité vedieť ale len dovtedy, pokiaľ
nás nebudú zväzovať. Originalita a nenapodobiteľnosť tohto krásneho bojového umenia spočíva v jedinečnosti rozvoja hmatových (daktilných) reflexov. Tieto reflexy sa
cvičia v špeciálnom cvičení, čo tvorí jadro
Wing Tsunu, „Chi-Sao“ (lepiace sa ruky).
Tieto reflexy sú oveľa rýchlejšie ako reakcie zakladajúce sa na zraku. Ich centrom je
samotná miecha, centrálna nervová sústava, ktorá koná okamžite na nervový vzruch.
Reakcia je okamžitá bez procesu analýzy a
rozhodovacieho procesu. Je tomu tak, pretože hmatové reflexy sú nezávislé od mozgovej aktivity. To napríklad v praxi znamená, že naše telo funguje aj v extrémnych krízových situáciách, aj keď je mozog paralyzovaný stresom, strachom, adrenalínom atď.

Wing Tsun je komplexný
bojový systém

Na tréningoch rozvíjame zdravé sebavedomie, učíme sa ako spraviť z celého tela bojový nástroj v prípade potreby. Používame všetko (údery dlaňou, päsťou, seky, lakte, kolená, kopy, páky, strhávanie, odvádzacie jemné techniky ale aj kontrolné fixačné).
Wing Tsun nemá pravidlá ako šport, preto
sa neorganizujú žiadne súťaže. Na tréningoch sa učíme hand to hand, boj proti viacerým útočníkom, boj s nožom, palicou, boj
na zemi, ale aj boj s využitím bežných predmetov všedného dňa.
Ak ste zvedaví, ako to vyzerá v skutočnosti, môžete sa prísť pozrieť, alebo si aj zacvičiť každú STREDU a PIATOK v čase
od 18:30 do 20:00 hod. v malej alebo veľkej telocvični. Za pekného počasia aj vonku. V neposlednom rade sú naše tréningy výborné na zlepšenie kondície a rozhýbanie tela.
S pozdravom tréner Mgr. Marek Varga
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Mňam cuketa....
Čokoládovo cuketová torta
KOrPUS:
v miske zmiešame
65 g hladkej múky
65 g polohrubej múky
1 polievková lyžica kakaa
¼ malej lyžičky soli
¼ malej lyžičky sódy bikarbóny
½ malej lyžičky kypriaceho prášku
50 g nastrúhanej horkej čokolády

v druhej miske vyšľaháme
2 celé vajíčka
150 g trstinového cukru
1 balíček vanilkového cukru
postupne pridáme
1 dcl oleja
80 ml bieleho jogurtu
150 g nastrúhanej cukety (v zime môžu byť
jablká)

Cuketová pochúťka
nastrúhať 1 cuketu nahrubo, nechať chvíľu postáť, zliať prebytočnú vodu

tekutú zmes vmiešame do
sypkej zmesi v prvej miske
a vylejeme do menšej vymastenej tortovej formy,
na spodok použijeme papier na pečenie.
Pečieme na 150°C asi 30
min.
POLEVA:
1 syr Philadelphia 125 g
(predáva Billa, Kaufland)
50 g masla
1 mascarpone
1 biela čokoláda
zmäknuté maslo vyšľaháme so syrom
Philadelphia, pridáme mascarpone a nakoniec roztopenú vlažnú bielu čokoládu

potom nastrúhať 20 dkg eidamu
nakrájať 20 dkg diétnej salámy
1 -2 zelené papriky
4 vajcia

Polevu natrieme na vychladnutý korpus
a posypeme nasekanými pistáciami.

1 dcl oleja
¾ šálky polohrubej múky
½ prášku do pečiva
mleté čierne kornie, soľ

Všetky suroviny zmiešame,
dáme do vymasteného pekáča
a pečieme asi 45 min. pri 180°C.
Rubriku s receptami pripravila
Miroslava Kramárová

Zacvičme si doma
Dnes som sa rozhodla ukázať vám jednoduchý cvik na spevnenie a rozvoj sily celých
nôh. Ide o tzv. „výpad vpred“, ktorý si doma
môžete vyskúšať a kedykoľvek zacvičiť. Najprv si dobre prečítajte ako ich správne cvičiť
a potom vyskúšajte.
Keďže správna technika cvičenia je veľmi
dôležitá, spomeniem niekoľko základných
bodov:
1. východzia poloha- postavíme na šírku našich bokov, nohy v kolenách máme mierne pokrčené, pekne sa vystrieme, hlava hore,
bruško stiahneme ako keby sme mali nohavice o číslo menšie, na začiatok necháme ruky
spustené popri tele, ak ich dáme vbok, kontrolujeme si ramená, smerujú nám dolu, v žiadnom prípade nie naopak;
2. s výdychom vykročíme vpred, krok je dlhý,
koleno prednej nohy máme po došľapnutí celým chodidlom na zem nad členkom, ide pekne rovno dopredu, zadnú nohu máme pokrčenú, koleno tesne nad zemou; vyskúšame to
niekoľkokrát tak, aby sme zistili optimálnu
dĺžku kroku a zároveň si kontrolujeme držanie tela, ako na obrázku;

3. hlava hore, brucho stiahnuté, panva nám
smeruje dolu;
4. s nádychom sa vrátime do stoja a cvik zopakujeme na druhú stranu;
Najčastejšie chyby, ktorým sa určite treba
vyhnúť:
1. pozor na trup – nehrbíme sa, nepredkláňame ani naopak, chrbát je krásne rovný, predstavíme si, že nás niekto ťahá nahor a my
rastieme do výšky, nevypučujeme brucho
a netrčia nám rebrá;
2. koleno prednej nohy pri výpade nie je pred
špičkou, zbytočne by sme preťažili kĺby a to
nechceme, nohy ani panva nám nejdu do
strán;
3. v prípade, že máme ruky vbok, alebo cvičíme výpad vpred s predpažením (ťažšia verzia), dávame pozor na to, aby sme netlačili ramená k ušiam, inak nás budú bolieť svaly na
krku.
Verím, že ste to zvládli „na jednotku“. Skúste
spraviť takýchto výpadov 10 každou nohou.
Postupne si môžete cvik spestriť a zároveň
aj sťažiť pridaním paží, vykročením na nízky schodík o výške 10-15cm, či hmitaním vo
vykročení.

Skúste si napríklad doma zasúťažiť, kto ich
zvládne viac a príďte nám ich ukázať na hodinu Body stylingu :-).
Želám veľa zábavy pri cvičení a teším sa na
vás po prázdninách, vždy v pondelok a v stredu o 18:00 hod. v prístavbe telocvične ZŠ.
Treba si priniesť čistú športovú obuv, uterák
a vodu na pitie.
Zdroj foto: www.womenshealthmag.com
Mgr. Zuzana Pospíšilová
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