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Isto poznáte ten pocit....
Keď sa mieša radosť s nostalgiou, keď vo vzduchu cítiť koniec starého roka a príchod nového
roka, keď sa mieša očakávanie s obavami, zvedavosť s opatrnosťou, keď sa chceme pozastaviť a neponáhľať sa. Každý či chce a či nie, akosi prirodzene v tomto zvláštne „čarovnom“ období bilancuje, rekapituluje, hodnotí, či porovnáva. Kladie si otázku, či stihol počas uplynulého roka čo mal/chcel, či rok prežil tak ako si
predsavzal na jeho začiatku, či mohol urobiť
viac, alebo urobiť veci inak. Rozmýšľa a plánuje, ako prežije nadchádzajúci rok, v čom môže
byť ten rok iný...
Prirodzene ja nie som výnimkou...a tak aj ja bilancujem a rekapitulujem prvý rok môjho pôsobenia vo funkcii, ako aj činnosti nového vedenia obce. Keď sa obzriem určite vidím mnoho
rezerv, no vidím aj mnoho práce za nami, pričom sme sa snažili zamerať na každú oblasť, či
už je to oblasť odpadového hospodárstva, oblasť životného prostredia - vytvorenie nových
zelených plôch, oblasť kultúry realizáciou pilotného projektu „Kultúrne leto vo Voderadoch“,
oblasti zapojenia sa do projektov zameraných
na podporu športu, ochrany životného prostredia, cyklistiky, ako aj stavebnej oblasti – reali-
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zácia prístavby hasičskej zbrojnice, pokračujúce práce pri príprave projektových dokumentácií, taktiež sociálnej oblasti – zapojenie seniorov
do aktivít obce, realizácia podujatí, resp. exkurzií pre seniorov a mnoho ďalších aktivít, o ktorých si budete môcť prečítať v ďalšom vydaní
„Voderadčana“.
Samozrejme musíme aj sebakriticky priznať, že
nie všetko ide podľa našich predstáv, pred nami
sa často vynoria „hriechy minulosti“, prekážky,
či už právne, technické, administratívne, ktoré
chod udalostí zmenia, spomalia a v tých horších
prípadoch zastavia. Ale taký je život a sme tu na
to, aby sme všetky prekážky zdolávali a pokúsili sa vzniknuté problémy riešiť.... Každopádne pokračujúca spolupráca s poslancami Obecného zastupiteľstva, ako aj členmi Komisií OZ,
za ktorú im na tomto mieste veľmi ďakujem, je
úspešná, čo je nevyhnutným predpokladom na
realizáciu aktivít v obci. Chcem sa súčasne poďakovať za celoročnú výbornú spoluprácu aj
mojim kolegom pôsobiacim na OcÚ, všetkým
inštitúciám - ZŠ s MŠ vo Voderadoch, ZUŠ vo
Voderadoch, organizáciám aktívne pôsobiacim
v obci a to JDS Voderady, DHZ Voderady, FK
Voderady, PZ Gidra Voderady, spevácky súbor Prameň a ďalšie. Sú živým článkom obce,

Nepredajné

čo neustále dokazujú svojimi aktivitami. Vďaka patrí aj dobrovoľníkom, ktorí sú nápomocní
a pritom nenápadní. Verím, že som nikoho neopomenula, ak áno ospravedlňujem sa za to.
Vydanie Voderadčana, ktoré držíte vo svojich
rukách opäť po polroku, má sviatočný nádych,
nádych Vianoc, ktoré sa nezadržateľne blížia.
Preto mi milí Voderadčania dovoľte na záver
tohto Editoriálu zo srdca Vám všetkým popriať
krásne, požehnané a spokojné Vianočné sviatky, aby ste ich prežili s ľúbosťou v srdci so svojimi najbližšími, aby ste načerpali pokoj a duchovnú silu, ktorú so sebou prinášajú najkrajšie
sviatky roka. Nezabúdajme prosím, že Vianoce
nie sú o zhone, strese, honosných daroch, či nablýskanej výzdobe.... Vianoce sú o láske, modlitbe, vzájomnej blízkosti, radosti, vďake a spomienke venovanej tým, ktorí už nemôžu byť s
nami. Prajem Vám, aby bolo čaro Vianoc naozaj
prítomné vo Vašich rodinách a aby pretrvávalo
aj v nadchádzajúcom novom roku 2020, ktorý
je svojimi číslicami tak trošku magický. Prajem
Vám pevné zdravie, Božie požehnanie, spokojnosť, radosť, no najmä obyčajné ľudské šťastie.
Pevne verím, že rok 2020 bude pre nás všetkých
a našu krásnu obec úspešný! PF 2020!!
S úctou, Vaša starostka Ing. Anita Gajarská
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Máme nové „zelené plochy“
Počas jari a letného obdobia prebiehali práce spojené s úpravou pozemku oproti bývalému poľnohospodárskemu družstvu. Po odstránení „uskladnenej“ zeminy a zarovnania
terénu bol celý pozemok zatrávnený. Ako ste
si isto stihli všimnúť, už sa pomaličky „zazelenáva“ a už som zaregistrovala aj častý pohyb detí, či psíčkarov, ktorí začali tento priestor využívať na hry a relax. V budúcom období obec zvažuje v tejto lokalite zrealizovať líniovú výsadbu drevín s cieľom vytvoriť prirodzenú „zelenú“ bariéru a oddeliť ju od okolia a skrášliť túto zónu aj vzhľadom na jej plánovaný účel použitia. Súčasne
s touto plochou postupne vznikala aj plocha

Štatistika z evidencie
obyvateľov k 20.11.2019
Počet obyvateľov s trvalým pobytom
v obci Voderady: 1542
Z toho:
Deti do 15 rokov: 296
Občania 15 – 18 rokov: 44
18 – 60 rokov: 886
nad 60 rokov: 316
Od 1.1.2019 do 20.11.2019:
- sa prisťahovalo 58 občanov
- sa odsťahovalo 14 občanov.

Štatistika z matriky od 1.1. - 20.11.2019:
Počet novonarodených detí: 22
Počet uzavretých manželstiev: 9
Počet úmrtí: 12
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.

JUBILANTI v roku 2019

60 – roční .............. 7
70 – roční .............. 17
75 – roční .............. 10
80 – roční .............. 6
85 – roční .............. 2
90 – roční .............. 1
95 – roční ............... 1
Spracovala G.Pittová, OcÚ

nazvem ju „ za hasičským cvičiskom“, ktorá taktiež prešla „kozmetickou“ úpravou pričom vznikol nádherný priestor, ktorý v budúcnosti taktiež môže plniť funkciu parkovej
oddychovej zóny. Na priložených fotografiách vidieť stav „pred“ a stav „po“ realizácii.
Keďže si tieto práce vyžadovali nielen mnoho času, ale aj ľudských kapacít, dovoľte mi
na tomto mieste poďakovať za výborne odvedenú prácu pracovníkom OcÚ, dobrovoľníkom, brigádnikom a v neposlednom rade
členom DHZ vo Voderadoch, ktorí „suplovali“ prírodu a zabezpečili zavlažovanie oboch
plôch v čase sucha. Ešte raz ďakujem a pevne
verím, že nové „zelené“ plochy nájdu svoje

využitie a budú predstavovať nielen estetický
ale najmä environmentálny prínos pre obec.
Ing. Anita Gajarská, starostka

Dočkáme sa konečne
názvov ulíc?
Obec Voderady začala administratívne pripravovať zavedenie uličného systému.
Doposiaľ sa prideľujú stavbám súpisné čísla,
ktoré nasledujú podľa poradia. Za posledné
obdobie sa naša obec rozrástla v lokalitách
Pánske a Za Dedinou. Zavedením uličného
systému a pridelením orientačných čísiel domom bude v obci lepšia orientácia pre občanov, záchranné zložky, políciu a poštových
doručovateľov. Názvy ulíc, ktoré sa doteraz používali iba ako informačné ulice boli
schválené UZN č. 5/2009. V úradnom styku
sa však používať nemôžu. Obecné zastupiteľstvo UZN č. 101/2019 schválilo komisiu
pre určenie názvu ulíc v obci Voderady. Komisia na svojom prvom pracovnom stretnutí
prehodnotila aktuálne informačné názvy ulíc
a diskutovala o názvoch ulíc v nových zastavaných lokalitách v obci Voderady.
Na základe odporučenia komisie boli všetky
navrhnuté názvy ulíc, teda aj pôvodné informačné ulice odoslané Jazykovednému ústavu Ľudovíta Štúra SAV na pripomienkovanie. Obec Voderady aktuálne pripravuje návrh VZN o názve ulíc, ktoré budú môcť pripomienkovať aj občania začiatkom roka
2020.

Nakoľko sa blížia voľby do NR SR, je čas
volebného moratória, kedy v zmysle § 2d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov odo dňa vyhlásenia volieb nemožno určiť názov ulice alebo
iného verejného priestranstva ani rozhodnúť
o zmene číslovania budov.
Z tohto dôvodu, v čase moratória Obec Voderady vykonáva len administratívu prípravu k zavedeniu uličného systému. VZN o názve ulíc, ktoré sa plánuje oficiálne schváliť
v roku 2020 po zapracovaní všetkých pripomienok bude z dôvodu moratória účinné až
od 1.3.2020 – po voľbách do NR SR. Následne Obec Voderady bude musieť zvládnuť za relatívne krátku 3 - mesačnú lehotu od 1.3.2020 do 31.5.2020 určiť orientačné čísla ku každému súpisnému číslu (stav
k 20. 11. 2019 je 516 pridelených súpisných
čísiel).
S účinnosťou od 1. júna 2020 do 31. marca
2021 bude vyhlásené ďalšie moratórium, súvisiace so sčítaním obyvateľov, domov a bytov, ktoré nás čaká v roku 2021. O všetkých
dôležitých záležitostiach v súvislosti s určením ulíc budete včas informovaní.
G. Pittová, OcÚ
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Ach to „naše“ parkovanie...
Téme parkovania motorových vozidiel som
sa venovala už v predchádzajúcom vydaní nášho časopisu. S odstupom času musím konštatovať, že zlepšenie situácie nastalo minimálne, ak vôbec... Téma parkovania,
ako aj bezpečnosť v obci je dôležitá, aj preto
sme v aktívnej komunikácii so zainteresovanými stranami s cieľom nájsť riešenie. Obec
v spolupráci s dopravným inžinierom a projektantmi dopravného značenia prehodnotila
súčasný stav, vypracovala analýzu dopravného značenia v našej obci, ktorá spočívala jednak v prehodnotení existujúceho dopravného
značenia, ako aj návrhu doplnenia dopravného značenia v novovzniknutých lokalitách.
Súčasne sa preverovala aj možnosť osadenia
spomaľovačov s cieľom zvýšiť bezpečnosť
pri objektoch s vysokým pohybom detí. Jednou z nosných tém je aj téma parkovania motorových vozidiel na krajniciach ciest a chodníkov, resp. zelených pásoch. Žiaľ ako prax
ukazuje, „mäkkými“ technikami sme zatiaľ
neuspeli, tak si dovoľujem Vám túto tému
ozrejmiť upriamením pozornosti na príslušné
právne predpisy, ktoré svojim konaním (ne-)
vedome v obci porušujeme a vystavujeme sa
reálnemu riziku pokutovania, či pristúpeniu
k aplikácii radikálnejších riešení.
V súvislosti s opakovaným porušovaním
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov spočívajúcom
v parkovaní motorových vozidiel na ceste
ako aj na chodníkoch v obci Vás týmto upozorňujem na skutočnosť, že podľa § 23 ods. 1
uvedeného zákona, pri státí motorového vozidla na ceste musí zostať voľný aspoň jeden
jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý
smer jazdy (čiže minimálne 6 m) a pri zastavení musí zostať aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy. Zároveň podľa § 25, ods. 1 písmeno q) spomínaného zákona vodič nesmie zastaviť a stáť
na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods.
2 ktorý znie: Iní účastníci cestnej premávky
než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným značením je určené inak alebo ak ide
o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom
ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.
Pri parkovaní na chodníkoch a cestách v obci
dochádza takto k porušovaniu zákona o cestnej premávke, k zníženiu bezpečnosti a plynulosti premávky, ako aj k obmedzovaniu
pohybu chodcov po chodníkoch.
Na základe odporúčania dopravného inšpektorátu v prípade nerešpektovania tejto výzvy
zo strany vodičov motorových vozidiel odporúčam obyvateľom, aby pri zistení porušovania ustanovení § 23 ods. 1 a 2 zákona o cestnej premávke vodičmi, ktorí bránia
v bezpečnom a plynulom prejazde miestnych

komunikácií a cesty 3. triedy a chodníkov v
obci iným osobám sa priamo obracali na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Cíferi
alebo linku Policajného zboru 158.
Ďalším identifikovaným problémom v súvislosti s bezpečnosťou cestnej premávky je
umiestňovanie rôznych predmetov či prekážok v bezprostrednej blízkosti pozemných
komunikácií, najčastejšie v zelených pásoch
a na verejných priestranstvách. I týmto konaním porušujeme vyššie uvedený zákon č.
8/2009 Z. z.. Podľa §-u 60 ods. 9, 10 zákona
platí, že na ceste a na mieste pri ceste sa nesmú umiestňovať veci, ktoré by mohli viesť
k zámene s dopravnou značkou alebo s dopravným zariadením alebo by ich zakrývali, alebo ktoré by rozptyľovali a upútavali
pozornosť účastníka cestnej premávky, alebo ho oslňovali. Miestom pri ceste sa rozumie priestor, v ktorom je umiestnená dopravná značka alebo dopravné zariadenie; takýmto miestom je aj priestor, v ktorom sa dopravné značky alebo dopravné zariadenia spravidla umiestňujú. Podľa §-u 20 ods. 1 zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zasa platí, že na vozovke a krajniciach
diaľnic, ciest a miestnych komunikácií nesmú sa s výnimkou dopravných značiek a dopravných zariadení umiestňovať predmety
tvoriace pevnú prekážku. Jestvujúce pevné
prekážky musia sa v lehotách určených vykonávacím predpisom odstrániť. V odôvodnených prípadoch povoľuje výnimky z tohto
zákazu cestný správny orgán, ktorý môže tiež
určiť odchylné lehoty na odstránenie stĺpov
nadzemných vedení.
Vážení občania,
verím, že sme Vám poskytnutím týchto informácií vniesli viac svetla do tejto problematiky a načrtli možnosti riešenia. Svojím disciplinovaným a zodpovedným prístupom môžete prispieť aj Vy k zvýšeniu plynulosti premávky na cestách a bezpečnosti na
chodníkoch v našej obci. Obec má v úmysle v budúcom roku realizovať rekonštrukcie chodníkov vo vybraných lokalitách, no
už teraz chcem upozorniť, že nie z dôvodu
„vytvorenia nových parkovacích miest“ na
chodníkoch ako je tomu, žiaľ na uliciach so
zrekonštruovanými chodníkmi, kde sú nútení chodci (najmä deti MŠ) opustiť chodník a vojsť na komunikáciu, pretože nie
je kadiaľ prejsť..., ale s cieľom poskytnúť
im bezpečný pohyb po verejných priestranstvách. Asi si len málokto z nás uvedomuje, že najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej
premávky sú chodci, najmä deti. Dúfam, že
sa aspoň na chvíľku zamyslíme a osobne
prispejeme k zlepšeniu situácie. Aj v tomto
prípade totiž platí, kde je vôľa, tam je cesta.
Ing. Anita Gajarská, starostka

Od 1.1. 2020 budeme
platiť po novom

Do platnosti vstúpia od 1.januára 2020
Všeobecne záväzné nariadenia Obce
Voderady, ktoré boli prijaté na zasadnutí dňa 07.11.2019 obecným zastupiteľstvom Obce Voderady.
UZNESENÍM č.110/2019 Obecné zastupiteľstvo Obce Voderady schválilo Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Voderady č. 4/2019 o ustanovení
miestneho poplatku za rozvoj.
UZNESENÍM č.111/2019 Obecné zastupiteľstvo Obce Voderady schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Voderady č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Voderady na kalendárny rok 2020 a nasledujúce zdaňovacie obdobia.
Všeobecne záväzné nariadenia nájdete
na www.voderady.sk
– sekcia DOKUMENTY-VZN
alebo na Úradnej tabuli Obce Voderady.

Úradné hodiny
na Obecnom
a Matričnom úrade
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

Úradné hodiny
spoločnosti
MAVOS, s.r.o.
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

09:00 - 14:30
nestránkový deň
08:00 - 14:30
08:00 - 14:30
nestránkový deň

Aktuality, informácie
o dianí v obci a fotky
z diania nájdete na:
www.voderady.sk
www.facebook.com/obecvoderady
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Nové stojiská na odpady v obci...
Pevne verím, že ste ich zaregistrovali.... V rámci rozširovania kapacít na triedenie odpadu
vzniklo v obci niekoľko nových, resp. došlo k
rozšíreniu už existujúcich stojísk – či už je to
lokalita Pánske, Obecné bytovky, Jozefov dvor,
Nová obytná zóna pri cintoríne a iné.
V prvej etape sme sa zamerali na doplnenie
„modrých“ 1100 l kontajnerov na zber odpadového papiera, ktorý sa javí ako veľmi frekventovaná triedená komodita, o čom svedčí aj počet ich vývozov. Súčasne sme na niekoľko ďalších stojísk doplnili aj „zelené“ nádoby na sklo,
či kontajnery na zber textilu.
V letnom období sme začali spolupracovať so
spoločnosťou, ktorá nám zabezpečila v bezprostrednej blízkosti Obecného úradu umiestnenie „červeného“ zberového kontajnera na
drobný elektroodopad, batérie, či akumulátory,
ktorý môžu občania ukladať neobmedzene počas celého roka. V súvislosti s elektroodpadom
Vás súčasne chceme informovať, že kalendárový zber, ktorý sa opäť po niekoľkých mesiacoch konal v našej obci dňa 21.10.2019 dopadol opäť úspešne a vyzbieralo sa viac ako 2000
kg odpadu. Všetkým, ktorí sa do tejto aktivity
zapojili ďakujem!
V rámci odpadového hospodárstva v obci (podotýkam nielen v našej) sa stále javí ako najväčší problém - nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom. Na „poľnom hnojisku“ sa
nám i napriek mnohým problémom podarilo

doposiaľ zlikvidovať väčšinu objemu pôvodne navezeného odpadu. Vzhľadom na to, že je
odpad neustále vyvážaný, pôsobí táto aktivita,
ako boj s veternými mlynmi. Za malý úspech
možno považovať aspoň nadstavenie pravidiel
ukladania, formou osadených tabúľ navigujúcich k oddelenému ukladaniu drevných a bylinných odpadov, pričom sa nám zatiaľ úspešne darí „chrániť“ a mať pod kontrolou lokalitu pred ukladaním iných druhov odpadov a zabezpečiť základnú údržbu stanoviska. Asi ešte
chvíľu potrvá kým sa nám úplne podarí zlikvidovať odpad, ktorý bol na toto stanovište celé
roky chaoticky a bez akéhokoľvek dozoru ukladaný. V uplynulých týždňoch obec zisťovala
predbežný záujem občanov o nádoby na biologicky rozložiteľný odpad – tzv. „hnedé“ nádoby. Táto myšlienka Vás oslovila a príjemne nás
prekvapil Váš záujem, takže v súčasnom období rokujeme o nadstavení podmienok, systému
a frekvencie vývozov s príslušnou spoločnosťou. V súvislosti s riešením kuchynského odpadu sme začiatkom leta absolvovali niekoľko
pracovných rokovaní, výsledkom ktorých bolo
nadviazanie spolupráce so spoločnosťou, s ktorou sme ako jedna z prvých obcí v našom regióne vstúpili do pilotného projektu zameraného
na likvidáciu tohto druhu odpadu. Momentálne
sa nachádzame v skúšobnej fáze, pri ktorej testujeme akým spôsobom a v akom rozsahu sme
schopní využívať túto službu. Osobne som veľ-

Pre lepšiu orientáciu prikladáme aj podrobný prehľad rozmiestnených
kontajnerov na triedený zber v jednotlivých lokalitách obce.
Poznámka – v texte sú uvedené informatívne názvy ulíc
Druh odpadu
Ulica, lokalita

Sklo

ECOtextil

Papier

Kuchynský
odpad

Oleje,
jedlé tuky

x

x

x

x

x

x

x

Cíferská

x

Podhájska

x

Trnavská pri
aut. zastávke

x

Kubinu

x

Štefánikova

x

Bytovky obecné

x

Obecný úrad

x

x

x

Školská

x

x

x

Futbal. ihrisko

x

Pri cintoríne

x

Pažitná pri soche sv. Floriána

x

Kandie

x

Panské

x

Jozefov Dvor

x

Nová obyt. zóna
pri cintoríne

x

Zberný dvor

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Elektroodpad

x

mi rada, že sa mi podarilo dohodnúť túto spoluprácu a verím, že toto úsilie bude pre obec
prospešné, pričom si obec bude zároveň plniť
aj zákonom stanovenú povinnosť. Zber jedlých
olejov a tukov úspešne funguje v obci už dlhšie obdobie, avšak s cieľom poskytnúť občanom viac možností sme pristúpili k navýšeniu
počtu nádob a ich rozmiestneniu po obci.
V súčasnom období zahajujem komunikáciu s
ďalšou spoločnosťou, s ktorou zvažujem riešiť
v obci kalendárový zber a odvoz náterových farieb, lepidiel, riedidiel, lakov, aby sme dokázali zabezpečiť odbornú likvidáciu aj týchto komodít.
Opakovanie - matka múdrosti
a preto ešte raz pripomíname na zopakovanie
a prikladáme zopár rád nad zlato ako nakladať
s/so:
PAPIEROM – po obci sú rozmiestnené 1100 l
kontajnery modrej farby na zber papiera a kartónov. Žiadame Vás, aby ste do kontajnerov
nevhadzovali celé krabice, kartóny a pod., ale
podľa možnosti ich narezali na menšie kusy,
prípadne poskladali. Po vhodení odpadu do
kontajnera nádobu treba zatvoriť, aby sa papier nepriaznivými vplyvmi počasia neznehodnotil a aby vietor nerozfúkal papiere do okolia.
Je zakázané ukladať papier k vrecu na triedený zber odpadu. Taktiež zostáva možnosť odovzdať papierový odpad na zbernom dvore alebo deťom do školského zberu papiera, ktorý je
každoročne realizovaný v jarnom období.
SKLOM – spôsob zberu tohto druhu odpadu
zostáva nezmenený – kontajnery sú rozmiestnené po obci a sklo môžete odovzdať aj na
zbernom dvore.
PLASTAMI, KOVMI, VKM (TETRAPAKMI) – spôsob zberu formou vriec zostáva nezmenený, väčšie kusy plastového odpadu možno odovzdať na zbernom dvore. Do vriec prosíme ukladať fľaše, plechovky od nápojov a tetrapakové krabice zošliapnuté.
TEXTILOM – šatstvo, obuv, hračky a bytový
textil môžete vhadzovať do kontajnerov rozmiestnených po obci. Do kontajnerov vhadzujte len veci, ktoré sú vhodné na ďalšie nosenie
alebo použitie, ostatné patria do kontajnera na
zbernom dvore.
ELEKTROODPADOM – pri budove Obecného úradu bol umiestnený kontajner červenobielej farby na zber drobného elektroodpadu,
batérií a akumulátorov. Elektroodpad väčších
rozmerov môžu domácnosti odovzdať aj formou jednodňového zberu po obci, ktorého termín je vyhlásený miestnym rozhlasom a zverejnený na webovom sídle obce a FB profile
obce. Baterky menších rozmerov (napr. tužkové) zbierame aj na Obecnom úrade do boxu.
Žiaci, ktorí navštevujú Základnú školu ich
môžu odovzdať do príslušného boxu v budove
Základnej školy.
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OBJEMNÝM ODPADOM – patrí do kontajnera, ktorý je umiestnený na zbernom
dvore. Ak odovzdávate napr. nábytok, ktorý má jednotlivé časti z rôznych materiálov,
je vhodné rozobrať ho na menšie časti a vytriediť na rôzne druhy odpadov. Je to dôležité z finančného hľadiska, pretože cena vývozu za objemný odpad je vysoká, a pokiaľ
časť objemného odpadu možno ešte vytriediť na sklo, plasty a kovy, tieto druhy odpadu
financuje tzv. organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), čiže môžeme ušetriť nemalé
finančné prostriedky.
STAVEBNÝM ODPADOM – v malých
množstvách sa za poplatok odovzdáva do
kontajnera na zbernom dvore.
JEDLÝMI TUKMI A OLEJMI – potrebné
zliať do plastovej fľaše s pevným uzáverom
a túto vhodiť do jednej zo zberných nádob,
ktoré sú okrem zberného dvora rozmiestnené aj po obci.
Chceme Vás požiadať, aby ste použitý kuchynský olej nevylievali do kanalizácie, kam
nepatrí, pretože sa zachytáva na stenách kanalizačných potrubí a na takto vytvorený olejový film sa lepia ďalšie nečistoty. Vnútorný
prierez potrubia sa zmenšuje a kanalizácia,
resp. kanalizačná prípojka sa tak môže úplne
upchať. Nasledujúce čistenie kanalizácie a
odstraňovanie upchávok značne zvyšuje náklady obce. Ďalším problémom je, že zvyšky jedla, olejov a tukov, zachytených v kanalizácii, sa biologicky samovoľne rozkladajú, pričom je produkovaný hnilobný zápach
a tieto časti kanalizácie sa stávajú lákadlom
pre hlodavce, ktoré v kanalizačných potrubiach a okolí spôsobujú ďalšie škody a sú
zdrojom prenosných chorôb.
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM KUCHYNSKÝM ODPADOM – vzhľadom
na to, že v rámci pilotného projektu máme
v obci umiestnený len obmedzený počet
zberných nádob vo vybraných lokalitách, do
týchto môžu kuchynský odpad vhadzovať aj

občania z iných ulíc.
Upozornenie: Nádobu po vhodení odpadu je
potrebné dobre uzavrieť, aby sa nešíril zápach a stanovisko nepriťahovalo hlodavce
a iné zvieratá.
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM ODPADOM ZO ZÁHRAD A PARKOV – momentálne je možné ukladať na poľnom hnojisku za bývalým družstvom, odpad je potrebné rozdeliť na:
a) konáre
b) trávu, odpad zo záhrad, lístie
LIEKMI – nespotrebované lieky a lieky po
dátume expirácie odovzdajte do lekárne iba
vo vnútornom obale (blister, sklenená alebo
plastová nádoba, hliníková tuba), bez vonkajšieho obalu (papierovej krabičky) a bez
príbalovej informácie – tieto sú papierovým
odpadom a možno ich ukladať do zberového papiera.
Vzhľadom na to, že ešte v súčasnom období nemáme k dispozícii všetky údaje k spracovaniu výpočtu percenta vytriedenia, pevne
verím, že bude vyššie ako minulý rok, i keď
si uvedomujem určité rezervy. Na základe
vykonanej analýzy nákladov možno skonštatovať, že náklady na komunálne odpady každým rokom rastú a výnosy z poplatkov ich
nestačia pokrývať. A to je dôvod, pre ktorý
aj naša obec musela pristúpiť k zvýšeniu poplatku za odpady z doterajších 15€/os/rok na
20€/os/rok. Tabuľka nižšie uvádza prehľad
nákladov.
Náklady
Náklady
Výnosy z
OH v roku OH v roku poplatkov
2018
2019
2019
Obec
komunálny odpad

26 441 €

29 346 €

Zberný
dvor

12 849 €

17 946 €

Spolu

39 290 €

47 292 €

29 338,05 €

Aplikácia - V OBRAZE
Chcete byť informovaný
o aktualitách z nášho webu?
Chcete mať k dispozícii dôležité informácie z obce
vo vašom smartfóne? Práve pre vás je určená naša
nová mobilná aplikácia V OBRAZE.

Aplikácia vám prináša prehľad aktualít z webu našej
obce, upozorní vás na novo
vložené správy, dozviete sa
včas o organizovaných akciách, môžete si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Čo možno sledovať?
• Kultúrne a športové
podujatia
• Fotogalériu
• Aktuality
• Úradnú tabuľu

Čo je potrebné?
• Mať chytrý telefón
s OS Android či iOS
• Prístup na internet
• Miesto v úložisku
telefónu cca 13 MB

Do týchto nákladov sa započítavajú nielen
náklady spojené s vývozom odpadov, ale
aj náklady, ktoré vznikajú pri odstraňovaní
čiernych skládok v katastri obce, pri vytrieďovaní iných druhov odpadov, ktoré obyvatelia uložia do biologického odpadu na poľnom hnojisku, náklady spojené s prípravou
propagačných materiálov, letákov z oblasti
OH, nákupu zberných nádob, smetných košov umiestňovaných na verejných priestranstvách a pod. Súčasne v rámci udeľovania
výnimiek obec zvažuje schváliť navýšenie
počtu nádob pre osoby so špeciálnymi potrebami (viacpočetné rodiny) a v súvislosti s nepriaznivým zdravotným stavom potvrdeným
lekárom.
A na záver PROSBA O SPOLUPRÁCU mnohí z Vás ukladajú rôzne druhy komodít
(šrot, kovy, papier, plast, textil...) v prevádzkach Zberných surovín situovaných mimo
územia našej obce. V prípade uloženia odpadu v týchto prevádzkach môžete požiadať
o vystavenie tzv. vážneho lístka, na ktorom
je uvedený druh a množstvo odpadu, ktorý
ste uložili. V prípade doručenia tohto podkladu na Obecný úrad, je možné tieto množstvá
odpadu zohľadniť v množstve vytriedených
zložiek, a tým vylepšiť percento vytriedenia odpadu v obci. Vopred ďakujeme za Vašu
spoluprácu.
V budúcom období máme v úmysle venovať
sa aj téme zberného dvora, ktorý by si vyžadoval celkovú rekonštrukciu a nadstavenie
novej logistiky. Určité parciálne kroky budú
uskutočnené po realizácii prístavby hasičskej zbrojnice, v priestoroch ktorej vznikne aj zázemie pre zberný dvor. Keďže téma
odpadov je neustále zvýrazňovaná, najmä
v súvislosti s výškou percenta vytriedenia,
v našom úsilí neustále vylepšovať podmienky triedenia odpadov v našej obci budeme
pokračovať.
Ing. Anita Gajarská, starostka

Chcete dostávať
aktuality z nášho webu
priamo na Váš e-mail?
1. Prihláste sa na webové sídlo Obce
Voderady www.voderady.sk
2. V stĺpci vľavo nájdite sekciu s názvom Informácie e-mailom
3. Do prázdneho bieleho okienka vpíšte
e-mailovú adresu , na ktorú chcete aktuality dostávať
4. Do ďalšieho prázdneho bieleho
okienka opíšte vygenerovaný overovací kód
5. Kliknite na ikonku ODOSLAŤ
6. HOTOVO. Aktuality z web stránky
obce Voderady budú posielané priamo
na Váš e-mail.
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Oficiálne otvorenie
nového ihriska na cvičenie
22. septembra 2019 sme oficiálne otvorili
nové ihrisko na cvičenie vo Voderadoch .
Bol to príjemne strávený posledný letný deň
naplnený športovými aktivitami pre všetky vekové kategórie. Spoločnosť OCTAGO
a tréneri, mimochodom veľmi sympatickí a
šikovní chalani Dávid Rapsa a Erik Juríček
ukázali všetkým prítomným, ako budú správne toto ihrisko využívať. Nechýbali ani súťaže, do ktorých sa zapojila aj pani starostka a
veruže sa predviedla vo výbornej kondícii.
Ihrisko v areáli základnej školy je veľmi dobre situované ,takže ho budú môcť využívať
žiaci počas hodín telesnej výchovy a samozrejme je voľne prístupné aj pre ostatných
obyvateľov.
OCTAGO ďakujeme za profesionálnu spoluprácu a všetkým športuchtivým voderadčanom prajeme príjemné cvičenie a veľa zdraviu prospešnej zábavy na novom ihrisku !
Do cvičenia priatelia!
M. Šišková, OcÚ

Na „hnojisku“ pribudli nové
informačné tabule. Všimli ste si?
Po náročnej (zatiaľ stále pokračujúcej) likvidácii úložiska biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu (BRKO) na poľnom
hnojisku za družstvom sme na tomto mieste umiestnili dve tabule , ktoré budú obyvateľov navigovať, akým spôsobom sem môžu
takýto odpad vyvážať. Upozorňujeme, že
iný druh odpadu ako je biologicky rozložiteľný komunálny odpad (lístie, tráva, burina,
konáre...) je na hnojisko vyvážať ZAKÁZANÉ! Ďakujeme za rešpektovanie.
(Obec)
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Divadelné predstavenie
z príležitosti Mesiaca Úcty k starším
20.októbra 2019 sa vo veľkej sále Kultúrneho domu uskutočnilo divadelné predstavenie, ktoré zorganizovala Obec Voderady,
Kultúrna komisia v spolupráci so Základnou
organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska
vo Voderadoch.
Ženský zákon – divadelné predstavenie
v podaní mladých talentovaných ochotníkov
zo Špačinského ochotníckeho divadla bolo
darčekom pre našich seniorov z príležitosti Mesiaca Úcty k starším. Zúčastniť sa ho
mohli však nielen seniori, ale všetci milovníci divadla. Amatérski herci predviedli svoje
výkony prekvapivo profesionálne. Klasická
slovenská veselohra z pera J. G. Tajovského, podaná v trnavskom nárečí, bola doplnená o hudobný doprovod ľudovej muziky.
Jednoduchý príbeh o medziľudských vzťa-

hoch, ktorý je priam nabitý humorom a vtipom rozpráva o láske mladých ľudí a prekonávaní prekážok v podobe tvrdohlavých
matiek ženícha Miška a nevesty Aničky. Tie
sa nevedia dohodnúť, kde by mali mladí po
svadbe bývať. Vyostrenie konfliktu má na
svedomí miestna klebetnica Dora, ktorá zamotá hlavy obom ženám tak, že ani nevedia,
kde sa hádka začala. Aj taký je ženský zákon...
Cez prestávku ako aj po skončení predstavenia bolo pre všetkých hostí pripravené občerstvenie v podobe recepcie. A tak si prítomní pochutili na jaĺčkovo-škoricovej či
tvarohovej štrúdle, pagáčikoch, podebatovali pri poháriku vínka, šálke kávy alebo si
mohli vybrať z bohatej ponuky nealkoholických nápojov.

Milí naši seniori, prajeme Vám, aby vaši
blízki mali nielen v tomto mesiaci, ale aj po
celý rok pochopenie pre vašu neistú chôdzu,
trasľavé ruky, váš zhoršujúci sa zdravotný
stav, aby vždy stáli pri vás tak, ako ste vy
stáli pri svojich deťoch, v dobrom aj v zlom.
Dovoľte, aby sme vám z úprimného srdca zaželali Božie požehnanie, pevné zdravie, veselú myseľ, veľa spriaznených blízkych priateľov a len tie najlepšie medziľudské vzťahy, dlhý život, vďačnosť a pomoc
vašich detí. Nech je jeseň vášho života slnečná, plná lásky a pochopenia zo strany vašich najbližších.
Veríme, že ste mali príjemný zážitok z tohto
kultúrno – spoločenského slávnostného
stretnutia.
M. Šišková, OcÚ

Kalendárium
kultúrnych podujatí
od 01.01.2020 do 30.06.2020

25.január 2020 Rodičovský ples
08.február 2020 Reprezentačný obecný
ples Voderady 2020
22.február 2020 Pochovávanie basy
27.marec 2020 Slávnostné posedenie
ku Dňu učiteľov
30.apríl 2020 Stavanie Mája
10.máj 2020
Deň matiek
30.máj 2020
Deň detí
14.jún 2020
Uvítanie detí do života
26.-27.jún 2020 Obecný deň Voderady
27.jún 2020
Voderadský cajgel

Plán zasadnutí
Obecného zastupiteľstva
Obce Voderady v roku 2020
1. Riadne zasadnutie
2. Riadne zasadnutie
3. Riadne zasadnutie
4. Riadne zasadnutie
5. Riadne zasadnutie
6. Riadne zasadnutie
7. Riadne zasadnutie

30.01.2020
19.03.2020
23.04.2020
18.06.2020
03.09.2020
29.10.2020
17.12.2020

Rokovanie začína spravidla o17:30 hod.
V prípade potreby bude zvolané mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Rokovací deň - vždy vo štvrtok
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Voderadské kultúrne leto
v znamení milých stretnutí
V mesiacoch júl a august pripravila Kultúrna
komisia sériu podujatí na novovybudovanej
Kultúrnej zóne. Za cieľ si komisia stanovila prinavrátenie života do ulíc a centra obce
a Voderadské kultúrne leto je jednou z foriem, ako sa to dá a hlavne, táto časť obce je
ideálnym miestom na stretávanie sa s rodinou, priateľmi, známymi najmä počas prázdnin a dovoleniek. Skladba dramaturgie bola
zameraná multižánrovo s ohľadom na všetky
vekové kategórie.
Prvým, „otváracím“ podujatím bol countryfolkový večer dňa 6.júla s dvojicou hudobníkov - spevákom Ľubom Konečným, rodákom z Hrnčiaroviec nad Parnou a Vladimírom Machalom.
21.júla si prišli na svoje vyznávači dychovej
hudby na koncerte Záhorienky, ktorú tvoria vynikajúci hudobníci od Pezinka až po
Skalicu, niektorí dokonca prekračujú i rieku Moravu.

Aj keď bolo na takéto pokročilé letné obdobie netypicky chladné počasie, prítomným
to vôbec neprekážalo. Záhorienka priniesla
dobrú pohodu, pobavenie, potešenie v piesňach, ktoré lahodia nielen uchu, ale i bránici a príjemné chvíle pri hudbe - hudbe čistej,
nežnej, úprimnej...
Ďalšie podujatie sa uskutočnilo 3.augusta
a bolo určené pre našich najmenších, ktorých prišiel rozveseliť Šašo Ľuboš. Nakoľko
nás trošku potrápilo chladné a veterné počasie, plánovanú bublinovú šou si Šašo Ľuboš
musel odložil na inokedy a v tento deň deti
rozveselil svojim veselým šašovským vystúpením. Po ňom sa mohli naši najmenší aktívne zapojiť do minicyklistickej aktivity s názvom „Drobci na kolesách“ - a na jednoduchý cyklookruh, sa vydali na rôznych „okolesených“ prostriedkoch - odrážadlách, trojkolkách, autíčkach, korčuliach a pridali sa aj
mamičky s drobcami v kočíkoch.

Pre deti bola pripravená obľúbená aktivita
„Maľovanie na tvár“ a tiež detská minidisco s DJ-om Jožkom, na ktorej sa veselo vyšantili.
18.august sa niesol v znamení folklóru. V programe sa predstavil folklórny súbor Krupanskí črpáci v humornom folklórnom pásme o vinobraní a vinároch, dokonca
aj o voderadských. Členovia súboru v nádherných vyšívaných krojoch sa veru museli
riadne zapotiť, pretože v tento deň bolo mimoriadne horúco. Prejavilo sa to aj na účasti, tentokrát bolo divákov pomenej. Ak sa
ale trošku zamyslím, ľudia mali v minulosti oveľa väčší záujem o ľudovú hudbu, dokonca bola pre nich záľubou a často aj životným smerovaním. V súčasnosti sa v niektorých obciach a mestách akoby vytrácala... je
na nás, ako si náš slovenský klenot – krásnu slovenskú ľudovú pieseň budeme uchovávať...
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Záver leta patril Rozlúčke s prázdninami
31. augusta predviedol na kultúrnej zóne
skvelú športovú exhibíciu parkouru, freerunningu a kalisteniky známy a výnimočný
športovec Michal Barbier. Bolo milé pozorovať, ako sa ho malé deťúrence snažili napodobňovať a na mäkkom zelenom trávnatom koberci robili rozkošne nemotorné kotrmelce. Tí starší, skúšali aj odvážnejšie pózy.

V priebehu podujatia bola vyhodnotená fotosúťaž „Pošli foto z prázdnin“. Ocenení boli
všetci, ktorí poslali zaujímavú fotografiu,
niektoré boli aj s vtipným príbehom. Z fotografií bola na kultúrnej zóne pripravená malá
výstava. Snáď najlepším zážitkom pre malé
aj veľké deti bolo v tento večer vyšantenie
v mydlovej pene, ktorú v parku za kaštieľom
pripravili naši hasiči. Počas celého večera si
deti mohli zahrať spoločenské alebo kartové
hry, ktoré boli pripravené na stoloch. Na počúvanie a aj do tanca hrala hudobná skupina
Acoustic Boom z Trnavy. Bol to milý a hlavne veselý posledný prázdninový večer.
Veríme priatelia, že sa vám pilotný projekt
Voderadského kultúrneho leta páčil, že ste si
každý vybrali to svoje a ak sa všetko podarí, v tejto tradícii by sme radi pokračovali.
Určite budete včas informovaní, aké prekvapenie sme pre vás pripravili na leto 2020. Samozrejme uvítame aj vaše nápady, tak sem
s nimi! Tešíme sa na ďalšie pekné leto spolu s vami!
Mária Šišková, OcÚ
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Týždeň zdravia
O tom, že naše deti sú veľmi šikovné a kreatívne, sme sa presvedčili aj druhý októbrový
týždeň, ktorý je už tradične venovaný v našej škole starostlivosti o zdravie. Počas týždňa žiakov čakalo množstvo zaujímavých
aktivít.
Hneď v pondelok sme si „posvietili“ na dodržiavanie pitného režimu. Hovorili sme o dôležitosti vody v našom organizme. V každej
triede mali deti džbán s čistou vodou, aby sa
mohli kedykoľvek napiť. Odvážnejšie triedy
aj súťažili o najväčší počet vypitých džbánov za vyučovanie. Neodvážili sme sa túto
súťaž vyhlásiť pre celú školu. Predsa.... Kapacita toaliet by nebola dostačujúca.
Streda bola už tradične venovaná zdravej výžive. Deti si v triedach vyrobili a pripravili
chutné a zdravé nátierky a podelili sa so spolužiakmi. Na prvom stupni si deti v triedach
hovorili aj o mlieku a o tom, odkiaľ sa dostáva na náš stôl. Kreslili obrázky a dokonca si
aj kravičku s hospodármi vyrobili.
V tento deň prebiehala na druhom stupni aj
úplne nová súťaž v aranžovaní ovocia a zeleniny. Porota sa riadne zapotila, kým určila
víťazov. Všetky ovocné taniere boli naaranžované s vysokou profesionalitou a zaslúžili
si náš veľký obdiv. Prvá cena bol košík plný
ovocia, ktorý nám spolu s chutnou šťavičkou
venovala pani Krajčovičová.

Štvrtok dal našim žiakom poriadne zabrať,
lebo v tento deň ich čakala neľahká úloha.
Deň bez mobilu a počítačových hier. Odhodlaných bolo veľa. Tých, ktorí to však dokázali, bolo už pomenej. Každý, kto vyhral
sám nad sebou a zriekol sa hier na mobile
a počítači, sa mohol slávnostne podpísať na
TABUĽU SLÁVY. Určite ich to stálo veľa
síl. Dobrý pocit však stojí za to. A my sa tešíme s nimi!

V piatok sa už tradične konal Beh zdravia.
Počasie nám prialo, a tak si deti zabehli na
školskom dvore po svoje zdravie.
V týchto dňoch navštívila našu školu aj vychýrená pestovateľka maku z Jarnej, pani
Čechovičová, ktorá spolu so žiačkami 8. ročníka upiekla chutné štrúdle. Mňam!
Týždeň zdravia sa skončil, ale skvelé zážitky zostávajú.
A my sa už tešíme na ďalší rok.
Mgr. Gabriela Haršányová

Európsky deň jazykov
Rovesnícke učenie je jednou z vyučovacích metód nášho školského vzdelávacieho programu. Je založené na princípe učenia „rovného s rovným“. Vychádza z tvrdenia, že žiaci dokážu látku, ktorú sami poznajú, jednoducho a jasne podať svojim rovesníkom alebo mladším spolužiakom.
Tak to bolo aj na Európskom dni jazykov,
ktorý sa konal 26. septembra 2019. Žiaci 8.
a 9. ročníka si, po dôkladnej príprave za po-

moci učiteľov jazykov, pripravili kompletné
vyučovacie hodiny pre žiakov 4. – 7. ročníka. Svojim spolužiakov predstavili jednotlivé krajiny, ako je Nemecko, Austrália, Kanada a Rakúsko. Prezentovali ich jazyk, kultúru, umenie a šport.
Deti ochutnali ich tradičné jedlá, nápoje, naučili sa jazykové frázy a dozvedeli sa tiež
veľa zaujímavostí o týchto krajinách.

Pre žiakov 1. – 3. ročníka si pripravili divadelné predstavenie. Zahrali im v anglickom jazyku známu rozprávku „O 12 mesiačikoch“.
Na záver si mohli žiaci svoje získané vedomosti overiť v zábavnom kvíze. V tento deň
sa naši žiaci nielen výborne zabavili, ale sa
hlavne veľa naučili.
Mgr. Antónia Zlatohlávková
riaditeľka ZŠ s MŠ

Noviny obyvateľov obce Voderady
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Naši deviataci
V tomto školskom roku máme výnimočne,
po mnohých rokoch, opäť dve deviatacké
triedy a v nich 35 fantastických žiakov. Každý z nich je iná osobnosť s mnohými záľubami, ktoré sú naozaj rôznorodé.

Máme tu futbalistov, hudobníkov,
výtvarníkov,
dramatikov, ale aj hráčov
počítačových hier. Sú to
žiaci, ktorí nás často reprezentujú na najrôznejších
súťažiach.
Čo majú spoločné? Dozreli. Sú z nich žiaci, ktorých pubertálne bláznovstvá už pomaličky opustili a stali sa z nich rozumní
a ústretoví mladí ľudia. Ich
zotrvanie na škole sa blíži
ku koncu, ale nám zostane
po nich v škole množstvo
úsmevných spomienok, ale
aj kopec pamiatok. Jednou
z nich bude čerešňa, ktorú spoločne zasadili na školskom dvore. Prístavbu našej školy zasa zdobia maľby na stenách, ktoré trpezlivo, niekoľko týždňov maľovali.
Do konca školského roka našich deviatakov ešte čaká veľa milých povinností ako je
Mikuláš, či pomoc na školskom plese, rôzne charitatívne zbierky a mnohé iné, ktoré sú

na našej škole výlučne výsadou deviatakov.
Čaká ich aj jedna nie veľmi obľúbená, ale
pre ich budúcnosť dôležitá udalosť – Testovanie 9, na ktorú sa svedomito pripravujú.
Budeme im držať palce a veríme, že budú
úspešní.
Mgr. Antónia Zlatohlávková
riaditeľka ZŠ s MŠ

Zákaz pálenia odpadu
V záujme predchádzania vzniku priestupkov, Obec Voderady dôrazne upozorňuje
občanov na zákaz pálenia odpadov.
Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín
po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé.
Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa
uvoľňujú toxické látky, napr. oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky, navyše vo väčších koncentráciách,

z dôvodu horenia za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.
Pálením zeleného odpadu dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. V zmysle Občianskeho zákonníka nikto nesmie nad
mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch a taktiež VZN obce Voderady č. 6/2013 o verejnom poriadku v obci

Voderady. Zákon o ochrane pred požiarmi
zakazuje zakladať oheň tam, kde môže dôjsť
k jeho rozšíreniu, zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov atď.
Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad upravuje Všeobecne záväzné nariadenie OBCE VODERADY
č. 5/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Voderady.
(Obec)
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Základná umelecká škola
Milí rodičia, v školskom roku 2018/2019 našu
školu začalo navštevovať množstvo nových
žiakov. A aj napriek pravidelne aktualizovanej webstránke školy nám rodičia kladú mnohé otázky. Rozhodol som sa aj z tohto dôvodu
využiť obecné periodikum Voderadčan a zodpovedať najčastejšie kladené otázky zo strany
rodičov.
Otázka 1. Aké krúžky môžu deti v zuške navštevovať?
ZUŠ vo Voderadoch je „škola“ zaradená v sieti škôl na základe rozhodnutia Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Umelecké školy neposkytujú krúžky (ako CVČ), ale
vzdelávajú deti v umeleckých odboroch. V našom prípade je to hudobný odbor, výtvarný
odbor a literárno-dramatický odbor. Na konci
každého školského roka žiak získava vysvedčenie.
Otázka 2. Prečo deti nemali vyučovanie cez
jarné, jesenné atď. prázdniny?
Prázdniny v základnej umeleckej škole sú vždy
rovnaké ako v základnej škole. Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje na svojom webovom sídle termíny školských prázdnin počas školského vyučovania na
tri po sebe nasledujúce školské roky určuje to
§ 150 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Otázka 3. Koľko, ako a dokedy máme zaplatiť školné, a prečo nemôžeme platiť menej?
Školné – príspevok na štúdium v ZUŠ vo Voderadoch určuje zriaďovateľ školy. V našom
prípade obec Voderady určila na základe VZN
č.3/2019 výšku poplatkov. Podrobný rozpis
poplatkov, číslo účtu, ako aj ďalšie pokyny sú
zverejnené vo všeobecne záväznom nariadení
obce i na webstránke školy (www.zusvoderady.sk ), nástenkách školy a sú dostupné aj formou letákov nachádzajúcich sa v budove ZUŠ.
Dátum, dokedy sa príspevok uhrádza na účet
ZUŠ, je do 15.septembra za I. školský polrok
a do 25. januára za II. školský polrok. V prípade predčasného ukončenia štúdia zákonným
zástupcom žiaka/žiakom sa poplatok za školský polrok nevracia.
Otázka 4. Ako ospravedlniť dieťa v prípade, že je choré alebo z iných dôvodov nemôže prísť na vyučovanie v ZUŠ?
Každú neprítomnosť žiaka na vyučovaní by
mal rodič ohlásiť. Najjednoduchšie je, ak kontaktuje priamo triedneho učiteľa (kontakty
na všetkých pedagógov školy sú dostupné na
webstránke školy), alebo kontaktuje priamo
riaditeľa školy (0908 477 401).
Otázka 5. Prečo si nemôžu deti zo školského
klubu v ZŠ vyzdvihnúť učitelia zo ZUŠ a ná-

sledne po vyučovaní ich do školského klubu odviesť?
Neexistuje žiadna právna norma, ktorá by riešila povinnosť vodiť a odvádzať deti na štúdium
v ZUŠ. Učiteľ nemôže zodpovedať za bezpečnosť deti mimo rozvrhom stanoveného vyučovania. Štúdium v ZUŠ nie je povinné, a preto
ak chcú rodičia svoje dieťa na štúdium prihlásiť musia si zabezpečiť spôsob, ako budú ich
deti školu navštevovať.
Otázka 6. Ak moje dieťa navštevuje hudobný odbor je nutné kúpiť klavír/akordeón/gitaru atď.
Štúdium hudobného nástroja je dlhodobý cieľ.
Ak má žiak predpoklady a vôľu v štúdiu napredovať, je nevyhnutné, aby okrem vyučovacích
hodín v zuš dieťa cvičilo na hudobnom nástroji
aj doma. Často krát je kúpa hudobného nástroja
značná investícia, preto je dobré mať túto skutočnosť na pamäti už pri zápise dieťaťa do zuš.
Otázka 7. Musím mať dieťa navštevujúce
prvý ročník vo výtvarnom odbore všetky pomôcky stanovené školou?
Každý žiak navštevujúci výtvarný odbor musí
mať od začiatku štúdia školou určený balíček
pomôcok. Je tiež dôležité, aby žiaci mali rovnako kvalitné pomôcky, a preto škola rodičom každoročne odporúča buď predajňu, alebo
značku výrobcu výtvarných pomôcok. Kompletný balíček výtvarníckych pomôcok sa kupuje iba v prvom ročníku. Počas nasledujúcich
rokov sa balíček výtvarníckych pomôcok len
dopĺňa o spotrebované farby atď.
„Základná umelecká škola vo Voderadoch už
po druhýkrát realizovala denný letný tábor.
V tomto roku sme podujatie realizovali vďaka finančnej podpore Obce Voderady, vďaka čomu sme mohli deťom prichystať pútavý
umelecký program. Denný tábor bol v mnohých ohľadoch jedinečný. Nesnažili sme
sa účastníkom len vyplniť čas, ale postarali
sme sa o rozprávkovo strávené dni, obohatené o množstvo rôznych aktivít. Ako sme chvíle
v tábore prežili, si môžete prečítať v krátkom
texte o čarovnej škole.“

Noviny obyvateľov obce Voderady
ČAROVNÁ ŠKOLA
Posledný prázdninový týždeň sme v umeleckej škole aj tento rok prežili neobyčajne, aktívne a kreatívne. Budova umeleckej školy
sa premenila na čarovnú Rockfordskú školu,
v ktorej deti zažili kúzelné chvíle. Pre nezasvätených je potrebné povedať, že Rockford
je čarodejnícka škola, v ktorej študujú mladí čarodejníci. Študenti boli rozdelení do fakúlt (Bystrohlav, Slizolín, Chrabromil). Počas štúdia v Rockforde sa naši zverenci naučili miešať rôzne elixíry, spoznali nové kúzla, sadili mandragóru a taktiež bojovali proti čarovným tvorom. Vďaka svojim zručnostiam sa im napokon podarilo zachrániť aj samotný Rockford.
V tento posledný augustový týždeň bola totižto Čarodejná škola vo veľkom ohrození. Napriek tomu, že slávny Harry Potter zničil Voldemorta, nikto nič nevedel o Voldemortovej
sestre, ktorá sa snažila pomocou čiernej mágie a pozostalých Voldemortových služobníkov pomstiť jeho smrť a zničiť Rockford. Pokúsila sa zničiť všetko pozitívne, čo v čarodejníckom svete existuje. Úlohou nových žiakov
preto bolo zabrániť Hedvige (Voldemortovej
sestre) zničiť Rockford. Deti mali nájsť HORKRAXY, do ktorých Hedviga ukryla všetku
svoju moc. Cieľom tábora bolo nájsť horkraxy
a spáliť ich, pretože iba tak bolo možné zbaviť
Hedvigu jej moci. Študenti mali na túto ťažkú úlohu iba 4 dni, lebo vo štvrtok o 12:00 hodine mala Hedviga dovŕšiť 18 rokov, a tak jej
skrytá moc, ukrytá v horkraxoch, mala prejsť
na ňu. Keby sa to stalo, stala by sa najmocnejšou čarodejníčkou a už by jej nič nezabránilo
v zničení Rockfortu.
Naštastie sa školu podarilo zachrániť. Doslova v hodine dvanástej, keď sa všetky fakulty spojili a spálili nebezpečné horkraxy, bola
škola zachránená. Zlá Hedviga tak navždy
stratila svoju moc...
JESENNÉ KONCERTY
Základná umelecká škola každoročne v jesennom období realizuje koncert detských talentov. V aktuálnom školskom roku máme na
škole množstvo nových detí, a teda aj z tohto
dôvodu sme v novembri zorganizovali koncer-

ty dva. Prvý bol určený pre najmenších umelcov, ktorí našu školu navštevujú len od septembra. Človek by čakal, že repertoár žiaka,
ktorý sotva tri mesiace navštevuje zušku, nemôže byť ničím zaujímavý. Realita však ukázala pravý opak. Prezentované hudobné čísla
by zaiste obstáli aj v konkurencii oveľa skúsenejších žiakov. No ale nielen sólové výkony boli objavné. V závere koncertu sa nám po
prvýkrát na pódiu predstavil detský spevácky zbor. Deti zoskupené v speváckom telese
predviedli pod taktovkou pani učiteľky a zbormajsterky Mgr. art. Viery Hovancovej niekoľko ľudových piesní. Verím, že novembrovým
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koncertom sme začali písať novú históriu detského speváckeho zboru ZUŠ vo Voderadoch.
Druhý jesenný koncert bol venovaný starším,
už ostrieľaným muzikantom. Na koncerte sa
prezentovali žiaci všetkých pedagógov z hudobného odboru, pričom nám ako obyčajne s
moderovaním vypomohli žiačky z literárnodramatického odboru.
V závere by som sa rád poďakoval všetkým
našim hosťom a priaznivcom, verím, že sa budeme aj naďalej stretávať na rôznych podujatiach našej umeleckej školy.
Mgr. art. Michal Matejčík
riaditeľ ZUŠ vo Voderadoch
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Jeseň v materskej škôlke
Jabĺčkové hodovanie

Jeden z októbrových týždňov sme venovali
v rámci zdravej výživy jabĺčkam. Široké využitie jabĺk ako plodu z vlastných záhrad si
deti vlastným kulinárstvom vyskúšali a nakoniec aj spapali. Každá trieda vďaka aktivite rodičov disponovala veľkým množstvom
jabĺk a tak kreativita učiteliek s deťmi nemala hraníc. Odšťavovanie, krájanie, čistenie,
šúpanie, strúhanie, váľanie váľkom, pečenie
a tvorenie z jabĺk, to všetko deti zvládli bez
problémov. Konečné produkty? 100% fresh,
ovocné šaláty a jablkové pité, ktoré nahra-

dilo chlebík na olovrant. Radosť z aktivít
bola tak veľká, že sa dožadovali týždňa iného ovocia. Tak to bude výzva pre p. učiteľky.

Návšteva psovodov

Na začiatku týždňa dňa 14.10.2019 k nám do
škôlky o 9:30 hod. zavítala veľmi milá návšteva – psovodi. Pán psovod nám predstavil
prvého psíka Benyho, s ktorým predviedol
poslušnosť psíka na povel z blízka a diaľky.
Psík Beny bol veľmi šikovný a mal rád deti,
takže sme si ho mohli pohladkať aj my deti,
tí odvážnejší mohli dať Benymu aj granulku z ruky. Potom prišiel medzi nás Chicko,

ktorý bol trénovaný na vyhľadávanie drog.
Drogy v bedničke vyčuchal a našiel, všetci
sme mu zatlieskali. Ako tretí psík prišiel iba
ročný Cent, ktorý bol trénovaný na vyhľadávanie výbušnín, tento psík úlohu tiež zvládol, pretože bombu našiel a tiež na ňu neštekal, len sa pozeral. Všetkých psíkov psovod
odmenil loptičkou alebo granulou. Nakoniec
sa nám predstavil psík, ktorého úlohou bolo
chytiť páchateľa. Jeden psovod sa prezliekol
do špeciálneho odevu a hral divadlo, že je
zlý páchateľ. Tu sme naživo videli akú má
psík silu a odvahu.
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Šarkaniáda

Po lete zas prišla jeseň, ktorá zvykne s dažďom spievať mokrú pieseň. Stromy listy zhadzujú a s vetrom šarkany na oblohe tancujú.
A tento tanec sme chceli zažiť aj my škôlkari. Preto sme sa vybrali jedno krásne jesenné
predpoludnie 15.10.2019 na veľké futbalové ihrisko púšťať šarkanov. Cesta nám ubehla veľmi rýchlo, pretože sme si v náručí niesli svojich šarkanov a rozprávali, ktorý vyletí
čo najvyššie. Niektoré deti mali šarkanov poskladaných už z domu, iným zas pri skladaní
pomohli pani učiteľky a poniektorí mali šarkanov vyrobených doma s pomocou rodičov.
Nezáležalo odkiaľ šarkan pochádza ale to, či
poletí. Toto bola výzva pre všetky deti. Netr-

valo dlho a z diaľky bolo vidieť ako na oblohe tancuje množstvo šarkanov v rôznych farbách. K letu nám dopomohol príjemný vetrík
a popritom nás ohrievalo slniečko. Nie všetky
šarkany sa vrátili do triedy, pretože sa nám polámali alebo roztrhali, ale deti ešte dlho v triede rozprávali o zážitkoch z tejto šarkaniády.

Jesenné vystúpenie

MNoci sú už o čosi dlhšie, vtáčiky už stíchli a zimné vetry pochmúrnu atmosféru nám
vdýchli. Jeseň nám núka rôzny pohľad .Otázne je, ktorý si vyberieme, či sa budeme iba
mračiť, alebo sa tešiť z krásnych jesenných
chvíľ. Keďže my sa chceme zabávať ale aj zároveň niečo dozvedieť o tej tajuplnej jeseni,
pozvali sme si 23.10.2019 k nám Šaša Jaša.

15
Ten prišiel s gitarou, oblečený v pestrofarebnom jesennom odeve nám zaspievať a porozprávať o tajomstvách jesene. Najskôr nám dával hádanky , ktoré sme hneď uhádli. Keď sa
pýtal, čo všetko sa na jeseň v prírode mení a
ako sa obliekame, tak razom boli všetky ruky
hore. Bolo vidieť, že je z našich odpovedí milo
prekvapený. Potom nás naučil pesničku ako sa
straší a ako sa strašidiel nebáť. Ďalej nasledovalo súťaženie s tekvicami, kde boli súťažiace deti aj odmenené. Na záver nám zaspieval
pieseň o jeseni, ktorú sám zložil. Po vypočutí sme mu zatlieskali a on nás obdaroval sladkým cukríkom. Spoločnou pesničkou „keď si
šťastný“ sme sa s veselým šaškom rozlúčili.
Andrea Benušová, učiteľka MŠ
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Čo nové v „Prameni“?
Od ostatného vystúpenia speváckeho súboru Prameň uplynul nejaký čas. Svojím vystúpením členovia súboru obohatili program
Obecného dňa a po ňom ich čakalo leto
a s ním spojený oddych. Otázka znela dokedy, pretože ďalšie fungovanie súboru bolo
neisté vzhľadom na skutočnosť, že v súbore súčasne oznámili ukončenie svojho pôsobenia vedúci súboru Mgr. Art. Michal Matejčík, ako aj dlhoročná akordeonistka Mgr.
Marcela Lančaričová. Na tomto mieste by
som sa im chcela poďakovať za ich prínosné
pôsobenie v súbore. I napriek mojím snahám
a osobnej intervencii bolo ich rozhodnutie
pevné a tak nám neostávalo nič iné, iba prijať tento fakt, podať pomocnú ruku členom
súboru, ktorí prejavili záujem v tejto činnosti pokračovať a hľadať nového vedúceho súboru a akordeonistu, najideálnejšie oboch
v jednej osobe. Vzhľadom na vzniknutú situáciu bolo potrebné zodpovedať si aj základnú otázku týkajúcu sa ďalšieho pôsobenia
nášho podotýkam jediného súboru v obci.
Ako sa však vraví, ak sa chce, riešenie sa
nájde (i keď v tomto prípade skutočne obtiažnym spôsobom) a tak sme koncom leta
nadviazali komunikáciu pre nás s vhodným
adeptom, potenciálnym budúcim vedúcim
súboru „Prameň“. Po niekoľkých stretnutiach sme sa dohodli na spolupráci s pánom
Františkom Sekerom, ktorý okrem nášho súboru pôsobí aj v súbore „Krupanskí črpáci“.
Je hudobníkom s bohatými umeleckými skúsenosťami, je vynikajúcim akordeonistom,

spevákom, človekom s osobitým
šarmom, no najmä
so zmyslom pre humor. Som nesmierne rada, že súhlasil so spoluprácou
i napriek svojej vyťaženosti a doslova priniesol „nový
vietor“ do súboru.
Akosi sa zdalo, že
najväčší problém
sa podarilo vyriešiť,
avšak ako to v živote chodí, jeden
problém vyriešiš, zákonite sa objaví ďalší...
a tentoraz súvisiaci s nízkym počtom členov
súboru. Otázka priebežného dopĺňania nových členov nebola v minulosti riešená, a tak
sa dalo logicky očakávať, že nás tento problém v budúcnosti „počká“.
Vo väzbe na túto skutočnosť sme v uplynulom období zverejnili výzvu na doplnenie členov súboru. Musím však konštatovať, že sa naša výzva nestretla s porozumením a doposiaľ sa nám nepodarilo do súboru „naverbovať“ ďalších potrebných členov.
A tak po polroku opäť vyvstáva otázka: „Čo
ďalej?“. Osobne si nechcem pripustiť, že by
som mala byť svedkom ukončenia pôsobenia nášho jediného súboru v obci, obzvlášť,
keď vidím, ako v iných obciach pôsobí naraz aj niekoľko súborov s rozdielnym veko-

vým obsadením a žánrovou orientáciou. Ako
je to možné?
Z tohto dôvodu si preto opätovne dovoľujem požiadať Vás všetkých, ktorí možno ešte
váhajú, alebo premýšľajú a nevedia sa rozhodnúť, príďte medzi „Prameňákov“, príďte sa zabaviť, zmysluplne stráviť čas, zaspievať si, stretnúť sa a len tak „inak“ prežiť deň. Za obec môžem zodpovedne prisľúbiť, že môžete rátať s mojou pomocou a podporou a verím, že i naďalej budeme vedieť
nájsť priestor na ďalšie fungovanie, či šírenie dobrého mena našej obce. Za doterajšiu
úžasnú prácu a reprezentáciu obce, ďakujem
všetkým členom súboru „Prameň“, a verím,
že v doterajšej práci, ktorú si nesmierne vážim, budú pokračovať aj naďalej.
Ing. Anita Gajarská, starostka

Z pera našich občanov: “PREČO?”
Vážení spoluobčania,
chceli by sme vás informovať o súčasnom
účinkovaní zboru „Prameň“.
Na jednej skúške pred obecným dňom... nám
naši vedúci oznámili, že s nami končia. Prvé
„prečo“ padlo od členky zboru pani M. Psotovej. Oprávnene. Bola prvá, ktorá prišla
s návrhom založiť spevácky súbor. Naša harmonikárka... Prečo? Náš dirigent... Prečo?
Vo Voderadoch našiel prácu a domov. A ako
riaditeľovi ZUŠ, kultúrnej inštitúcii v našej
obci mu predsa mohlo alebo skôr malo záležať na tom, aby aktivitu v zbore nielen umelecky zastrešoval, ale hlavne naďalej rozvíjal, aby mohol Prameň dôstojne reprezentovať školu aj obec. Prečo? Pravdu sme sa nedozvedeli.
Bohužiaľ, máme členov, ktorí majú zdravotné problémy. Veľmi nám chýbajú, ale veríme, že sa čoskoro vrátia medzi nás. Oslovili sme aj mladších Voderadčanov, aby posilnili naše rady, ale odpoveď bola, že oni nie
sú dôchodci. Ale raz budú. Ani im roky nepostoja. Našim šťastím bolo, že nám výdat-

ne pomáhali pani starostka Ing. Anita Gajarská a Marika Šišková. Podarilo sa im nájsť
harmonikára pána Sekeru z folklórneho súboru „Krupanskí Črpáci“. Je výborný harmonikár a sme s ním spokojní a dúfame, že
aj on s nami. Problémom však zostal počet
členov zboru, ktorý v takejto malej zostave
bude fungovať čoraz s väčšími ťažkosťami.
Prostredníctvom obecného rozhlasu a plagátu sme uverejnili oznam o nábore nových
členov, žiaľ, nikto sa neprihlásil. A keďže
sa nepodarilo ani po výzve v rozhlase a plagáte na obecnej tabuli zohnať v celej dedine aspoň dve ženy a dvoch mužov, pán Sekera priviedol dve mužské posily z ich súboru. Pomôžu nám tak odspievať a obohatiť program na Adventnom koncerte v kostole sv. Ondreja dňa 14.12.2019. Ďakujeme,
páni.
Naša výzva však stále platí. Ak máte chuť
zaspievať si, stretnúť sa v priateľskej atmosfére na skúškach a následne prežívať krásny pocit z odspievaného úspešného koncertu, pridaj sa k nám.

A možno zabudnete na svoje bolesti, či žalosti... veď viete, že hudba a spev lieči.
Ešte stále sklamaní, ale nevzdávajúci sa
členovia speváckeho zboru Prameň

Spevácky zbor Prameň
vo Voderadoch
s radosťou privíta
nových členov

Pozývame všetkých, ktorí radi spievajú, aby neváhali a rozšírili rady členov
nášho Speváckeho zboru Prameň. Skúšky sa konajú každú stredu v koncertnej
sále Základnej umeleckej školy vo Voderadoch (budova Starej školy) o 19-tej
hodine.
Viac informácií Vám radi poskytneme na Obecnom úrade vo Voderadoch
osobne alebo na tel. čísle: 5910040
Tešíme sa, že sa zapojíte a pomôžete
Speváckemu zboru Prameň pokračovať
v úspešnom reprezentovaní našej obce!

tu odstrihnite
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DOTAZNÍK ku Komunitnému plánu
sociálnych služieb obce Voderady 2018 - 2023

Vážení spoluobčania,
uvedený dotazník je zameraný na prieskum Vašich potrieb v oblasti poskytovania sociálnych služieb v našej obci Voderady. Tento dotazník je určený pre všetkých obyvateľov našej obce s cieľom identifikovať Vaše potreby a priority v sociálnej oblasti. Preto sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu.

Vyplnením anonymného dotazníka sa nielenže zapojíte do samotného procesu komunitného plánovania, ale s Vašou pomocou
dokážeme stanoviť priority v poskytovaní sociálnych služieb na
území našej obce.
Vaše odpovede označte „X“.
Za Váš úprimný názor, čas a ochotu Vám vopred ďakujeme.

Viete aké sociálne služby/sociálnu pomoc v súčasnosti poskytuje naša obec a čo by ste mohli od nej žiadať a dostať?*
□ áno
□ nie

Aké sociálne služby Vám v obci chýbajú? (vyberte max. 3 odpovede)*
□ odborné zdravotné ambulancie
□ rehabilitačné stredisko
□ sociálny taxík (prepravná služba)
□ sociálne byty
□ FIT zóny v obci
□ chránené dielne (riešenie zamestnávania občanov
so zdravotným postihnutím)
□ komunitné centrum (miesto na trávenie voľného času rodín
s deťmi)
□ iné

Myslíte si, že by bolo užitočné/potrebné, keby bolo v našej
obci poskytované sociálne poradenstvo (pomoc pri problémoch v sociálnej oblasti) kvalifikovanou osobou?*
□ áno
□ nie
Aká forma poskytovania sociálnej služby by Vám vyhovovala najviac?*
□ ambulantná - ide o dennú formu služby, keď človek dochádza
do zariadenia (napr. Denný stacionár, Klub seniorov,
Klub mládeže, Klub pre deti do 3 rokov)
□ terénna - táto služba dochádza za človekom do prostredia,
kde sa cíti doma ( opatrovateľská služba, terénna sociálna
pracovníčka, odvoz k lekárovi)
□ pobytová - ide o sociálnu službu, kde človek aj býva,
či už celoročne alebo týždenne (Domov sociálnych služieb)
O akú konkrétnu sociálnu službu by ste mali záujem v našej
obci? (vyberte max. 3 odpovede)*
□ poradenstvo v sociálnych službách/situáciách
□ opatrovateľská služba (v domácom prostredí osobám vyššieho
veku, alebo osobám so zdravotným postihnutím)
□ denný stacionár (8 hodinový pre osobu vyššieho veku alebo
zdravotne postihnutú osobu)
□ zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb
- pobytová sociálne služba (24 hodinová pre osobu vyššieho
veku alebo zdravotne postihnutú osobu)
□ prepravná služba (osobám so zdravotným postihnutím)
□ denné centrum (strava, osobná hygiena pre ľudí v sociálnej
núdzi)
□ terénna služba osobám v sociálnej núdzi
□ iné
Váš vek:
Pohlavie*
□ muž
□ žena
Najvyššie ukončené vzdelanie*
□ základné
□ stredné
□ stredné s maturitou
□ vyššia odborná škola
□ vysokoškolské
□ iné

Vyjadrite názor a označte skupiny, ktorým je podľa Vás potrebné venovať viac pozornosti? (vyberte max. 3 odpovede)*
□ rodiny s deťmi a mládež
□ rodiny s ťažko zdravotne postihnutým členom rodiny
□ seniori
□ nezamestnaní
□ občania ohrození sociálnym vylúčením
Uvítali by ste v domácnosti pomoc dobrovoľníkov (pomoc pri
domácich prácach a opravách)?*
□ áno
□ nie
Uveďte Vaše vlastné názory, postrehy a podnety na spoluprácu v oblasti poskytovania sociálnych služieb v obci
Priestor na názor:

Sociálne postavenie
(pracovné zaradenie)*
□ študent
□ zamestnaný
□ nezamestnaný
□ SZČO-podnikateľ
□ invalidný dôchodca
□ starobný dôchodca
□ materská/rodičovská dovolenka

Rodinný stav*
□ slobodný/slobodná
□ ženatý/vydatá
□ rozvedený/rozvedená
□ vdovec/vdova
Zloženie domácnosti*
□ jednotlivec
□ jeden rodič s dieťaťom/deťmi
□ obaja rodičia s dieťaťom/deťmi
□ manželia bez detí
□ viacgeneračná domácnosť
□ iný typ

Vyplnený dotazník prosím odstrihnite a pošlite na adresu Obecného úradu vo Voderadoch, prípadne vhoďte do schránky
umiestnenej na budove Obecného úradu (Kultúrneho domu) vo Voderadoch. ĎAKUJEME.
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Aktivity seniorskej organizácie
Každým dňom sa neúprosne blíži koniec roka.
Každý dobrý hospodár hodnotí svoju prácu,
čo sa podarilo a je spokojný, alebo čo sa nepodarilo a v budúcnosti to treba zlepšiť. Veď
najviac sa poučíme na vlastných chybách.
Aj my seniori rekapitulujeme, čo sme v druhom polroku 2019 zrealizovali pre svojich
146 členov.
Ako veľmi vydarená akcia bol 10. júla 2019
spoločný výlet loďou do Viedne a prehliadka historických pamiatok a kuriozít Viedne,
v spoločnosti odborného sprievodcu. Celodenného výletu sa zúčastnilo 35 seniorov.
Ďalšia aktivita 18.júla 2019 bol autobusový
výlet do Bojníc, kde si členky našej ZO spoločne so svojimi vnúčatami prezreli zoologickú záhradu, Bojnický hrad a chodník nad korunami stromov „Čajka v oblakoch“.
Bol to pekný, zaujímavý deň.Výletu sa zúčastnilo 47 účastníkov.
26.júla 2019 sa 31 našich členiek zúčastnilo
okružnej plavby po Dunaji a po vylodení aj
obhliadky zaujímavostí mesta Bratislava.
V príjemnom jesennom počasí sa 15 členov
našej ZO vybralo 12.septembra 2019 na turistiku do Malých Karpát.

18. júla 2019 bol
Športový deň v Malženiciach, ktorý zorganizoval
OKrO
JDS v Trnave. Zúčastnilo sa 26 seniorov, ktorí úspešne
reprezentovali našu
ZO JDS.
Pani Eva Konyáriková vybojovala 2
zlaté a 1 striebornú
medailu, pani Božena Bachratá 1 zlatú
medailu, pani Silvia
Ožvaldová 1 bronzovú medailu. Ďakujeme všetkým zúčastneným seniorom za vynaložené úsilie a reprezentáciu našej obce Voderady.
23. - 28.septembra 2019 sa 28 našich seniorov zúčastnilo týždňového pobytu vo Vysokých Tatrách v hoteli Sasanka, s programom:
oddych v krásnej tatranskej prírode, výlet do
Poľska, výlet do Bachledovej doliny.
Október je mesiacom úcty ku starším. V tomto mesiaci sme zrealizovali spoločné posedenie pre jubilantov. Príjemného posedenia s ob-

čerstvením a vzájomným rozhovorom sa zúčastnilo 20 jubilujúcich seniorov našej ZO
JDS. V tomto mesiaci sme spoločne s Obecným úradom vo Voderadoch zorganizovali divadelné predstavenie Ženský zákon, ktoré nám zahrali mladí ochotníci zo Špačiniec.
Okrem týchto akcií, ktoré sme už zrealizovali, máme na pláne 27. novembra 2019 nákupný autobusový výlet do čokoládovne v Kittze, divadelné predstavenie spoločne s vnúčatami 1.decembra 2019 „Vlk a kozliatka“ v divadle Jána Palárika v Trnave kde príde aj Mikuláš. V deň konania adventného koncertu
obohatíme večerný program výstavkou betlehemov a anjelikov v kultúrnom dome. Dúfam, že prispejete svojimi exponátmi a obohatíte sviatočnú atmosféru.
Všetky aktivity, či už zrealizované alebo tie,
ktoré máme naplánované, môžeme uskutočniť vďaka podpore a finančnej pomoci našich
sponzorov, hlavne vďaka dotácii OÚ vo Voderadoch a OÚ v Slovenskej Novej Vsi. Pomohli ste nám, aby sme naše seniorské dni
strávili spoločne pri rôznych výletoch a zaujímavých aktivitách. Veľmi vám ďakujeme!
S blížiacimi sviatkami pokoja a mieru želám
všetkým, nielen seniorom požehnané vianočné sviatky, zdravie a pokoj v rodinách!
Silvia Ožvaldová, predsedníčka ZO JDS
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Za dverami kaštieľa
V lete sme sa prostredníctvom „Voderadčana“
obrátili na spoluobčanov s prosbou o spoluprácu pri oživení kaštieľa. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa nám ohlásili a priniesli nejaké predmety, alebo nám prisľúbili ešte niečo pohľadať. Všetky starožitnosti budú mať svoje stále miesto v kaštieli
a budú označené menom pôvodcu.
Čo sa deje zvonku na kaštieli, to vidia všetci
okoloidúci. A čo sa deje vo vnútri? Niečo podobné ako vonku – odstraňujú sa spráchnivené časti omietky, drevených stropov, vymieňajú sa parkety, okná, okenice, dvere, niektoré
časti podliehajú remeselnému reštaurovaniu,
iné musia byť podľa pôvodného stavu vyro-

bené nanovo. V historických sálach hlavného
krídla prebieha reštaurátorská obnova malieb,
štukatúr, drevených obkladov. Najviac škody
narobila voda a vlhkosť, najmä v prízemných
priestoroch, ale zub času nahlodal vari každý
centimeter kaštieľa. Čoho sa remeselníci chytia – to sa rozpadá pod prstami. Napriek tomu
je čo obdivovať – drevené stropy vzbudzujú
rešpekt a úžas nad tým čo vytvorila príroda,
nad tým, ako to ľudia v minulosti opracovali,
poskladali, stavali. Koľko stromov bolo vyťatých, koľko ľudských osudov v minulosti aj v
prítomnosti ostáva zhmotnených v týchto múroch? Iste vznikne unikátna fotogaléria z toho
„ako to bolo“, ako sa to menilo a ako to napokon dopadne. Keď som naposledy v kaštieli sprevádzala fotografa, tak som mu povedala: „ Ani neviete, ako rada by som Vás tu už
videla fotiť svadbu!“ Obaja sme sa na tom zasmiali – veď je to želanie nás oboch. A kedy to
bude? Čo nevidieť – veď ten čas tak letí. Ale o
dátume nikto nehovorí.
Informáciu o stave a pokračovaní rekonštrukcie sme prezentovali na stretnutí s občanmi
dňa 11.11.2019 v kultúrnom dome za účasti
pani starostky Ing. A. Gajarskej. Bohatá fotodokumentácia doplnila predstavy o tom, čo sa
deje za dvermi kaštieľa. Pre tých, čo sa nemohli zúčastniť sprostredkujeme niekoľko informácií - pri rekonštrukcii postupujeme veľmi šetrne, snažíme sa použiť „použitý“ mate-

OZ Naše Voderady
Vážení obyvatelia, Voderadčania.
Chceli by sme Vám dať do povedomia, že
sme v tomto roku založili občianske združenie NAŠE VODERADY. V obci Voderady
máme záujem realizovať aktivity komunitného charakteru. Poslanie združenia je podporovať osobnostný rozvoj ľudí cez vzdelávacie, voľnočasové aktivity a tiež prispievať k
zlepšeniu kvality života a pozitívne vplývať
na medziľudské vzťahy.
V každom spoločenstve žijú ľudia, ktorí sa zaujímajú o život a dianie vo svojom najbližšom
okolí a sú ochotní aktívne prispievať k pozitívnym zmenám, buď svojou vlastnou prácou
alebo finančnými či nefinančnými darmi.
Občianske združenie NAŠE VODERADY
vytvára priestor, kde sa práca a schopnosti
jedných stretávajú s finančnou pomocou druhých. Zarobené a darované prostriedky použije občianske združenie NAŠE VODERADY
na podporu občianskych aktivít, ktoré sa snažia riešiť naliehavé problémy komunity, podporovať nezištnú iniciatívu jednotlivcov a občianskych skupín pri zlepšovaní kvality života a životného prostredia v obci.
Naším poslaním je:
•
posilňovanie sociálneho kapitálu,

•

posilnenia spolupráce s ostatnými spoločenskými aktérmi (verejný a súkromný sektor),
•
zvyšovanie kvality života v obci
Svoje poslanie chceme napĺňať prostredníctvom:
•
vlastných aktivít,
•
podpory dobrovoľníctva a spolupráce
v komunite,
•
grantových programov pre občianske
iniciatívy,
•
od roku 2021 príjmom 2% z dane z príjmu obyvateľstva,
•
strategických partnerstiev s organizáciami, ktoré s nami budú odborne alebo finančne spolupracovať
Uvítame každý nápad, myšlienku, iniciatívu
súvisiacu s realizáciou v súčasnosti pripravovaných aktivít a budúcich aktivít, ktoré môžu
vzniknúť práve na Váš podnet.
Ak Vás naša myšlienka zaujala, radi Vás privítame za členov.
Ďakujeme za prejavený záujem.
rybanska@nasevoderady.sk
https://www.nasevoderady.sk
https://www.facebook.com/oznasevoderady/

riál a citlivo pristupovať k prírode a parku. V
budúcnosti sa pristúpi aj k revitalizácii parku,
bude v ňom zriadený botanický náučný chodník, odpočinkové lavičky a pod. Pribudne prístavba, kde bude Wellness a Oranžéria ako záhradná reštaurácia. Využitie kaštieľa po rekonštrukcii bude zamerané pre služby verejnosti, okrem ubytovania, reštaurácie, kaviarne
budú v kaštieli organizované rôzne kultúrne a
spoločenské programy, semináre a workshopy. V rámci priestoru pre otázky, sa zúčastnení
pýtali najmä na záležitosti týkajúce sa života
obce a vplyvu prílivu turistov. V krátkosti zhrniem informácie: ubytovacia kapacita sa predpokladá okolo 90 lôžok, počet zamestnancov
a nových pracovných príležitostí približne 40,
parkovacie možnosti pre návštevníkov budú
riešené v časti popri ceste od dvoch domčekov smerom na Pusté Úľany, park zostane vo
vymedzených časoch prístupný verejnosti, pre
deti a na vzdelávacie účely sa vždy dohodneme aj mimo, popri parku bude viesť cyklistický chodník a občanom Voderád bude pri poskytovaní služieb poskytnuté zvýhodnenie.
Zároveň sa nám ponúklo niekoľko spoluobčanov pomôcť sprostredkovať a získať ďalšie
informácie o minulosti kaštieľa a parku, za čo
sme im nesmierne povďační. A pre tých, čo sa
nemohli zúčastniť – na jar pripravíme ďalšie
stretnutie, kde si povieme viac.
Ing. Katarína Bohdalová

AEROBICOM
k dokonalej figúre

Pridaj sa k nám!
Cvičíme každý pondelok a stredu od
18:00 do 19:00 v prístavbe telocvične
Základnej školy vo Voderadoch.

Nezabudni si so sebou priniesť čistú obuv, uteráčik, fľašu vody a chuť si
riadne zamakať!
V pondelky sa zvyčajne venujeme kardiu, cvičenie vyskúša (a časom aj zlepší) Tvoju kondíciu a je zamerané na spaľovanie tukov.
V stredy cvičíme v pomalšom tempe,
formujeme „problémové partie“ a budujeme svalovú hmotu.
Tešíme sa na Teba.
Vaša cvičiteľka Zuzana Pospíšilová
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Hasiči z Voderád opäť zasahovali...
V druhej polovici tohto roka boli voderadskí
hasiči povolaní Krajským operačným strediskom HaZZ v Trnave na viacero výjazdov
mimo kataster obce. Išlo väčšinou o požiare,
ale aj technické zásahy.
25. augusta 2019 po výdatnej, skoro dvanásťhodinovej búrke nám bol vyhlásený poplach súčasne starostkou obce a KOS HaZZ
v Trnave na lokálne povodne v našej obci
a v obci Opoj. Veliteľ jednotky rozdelil zásahové družstvo na dve skupiny. Jedna išla odčerpávať naplavenú vodu do Hlinickej ulice,
kde sa nazhromaždilo veľké množstvo vody
a hrozilo zaplavenie rodinného domu. Druhá
skupina vyrazila do obce Opoj, kde bolo viacero zásahových úsekov. Odčerpávali sme
zatopenú pivnicu, stavali protipovodňovú
bariéru a odčerpávali zatopenú komunikáciu
v novej ulici.
Ďalšia udalosť sa stala 26. septembra 2019
v areáli bývalého podniku TAZ Trnava, horela tam hala s bazénovou a dezinfekčnou
chémiou. Zasahovali sme v dýchacích prístrojoch na jednom úseku, kde bolo potrebné
hasiť a ochladzovať bočnú stenu horiaceho
objektu. Dym sťažoval viditeľnosť pri hasení, čo spôsobilo vysoké nároky na koordináciu a spoluprácu všetkých hasičov. Do konca zásahu sa vystriedalo 8 členov DHZO Voderady (zásah trval 12 hodín – od 18:30 do
6:00). Tento požiar bol dosť medializovaný
a zatiaľ najnáročnejší, na akom sme sa doteraz zúčastnili.
Krajské operačné strediskom HaZZ v Trnave nás 19. októbra 2019 znova povolalo na
požiar, tentoraz rodinného domu. Udalosť
sa stala v obci Jablonec. Požiar bol lokalizovaný a zahasený v priebehu dvoch hodín a
uchránila sa veľká časť majetku. Na požiari
sme spolupracovali s príslušníkmi OR HaZZ
Pezinok a Trnava, ako aj členmi DHZO
Budmerice.
Už na druhý deň sme absolvovali ďalší výjazd na požiar smetiska spoločnosti FCC. Trnava. Opäť išlo o rozsiahlejší požiar odpadu, ktorého hasenie sťažoval silný vietor počas noci. Naša jednotka zasahovala priamo
na požiarisku, kde mala zverený jeden hasiaci úsek. Na hasiacich prácach sa zúčastnilo viacero profesionálnych a hlavne dobrovoľných jednotiek z okresu Trnava a priľahlých okresov.
Vykonali sme viacero technických zásahov v našej obci, napr. čistenie upchatej kanalizácie pri obecných bytových domoch
a v areáli základnej školy. Chceli by sme
opäť apelovať na spoluobčanov a upozorniť ich, že upchatím kanalizácie spôsobia

problémy ostatným ľuďom a v konečnom
dôsledku aj sebe, ako to už v takýchto prípadoch býva.
Počas letných mesiacov na nás čakali pohárové súťaže, ktoré sú spestrením hasičského
roka. Pred začiatkom letných prázdnin sme
organizovali tradičnú Nočnú pohárovú súťaž a 6. septembra Ligové kolo Západoslovenskej hasičskej ligy na lúke za kaštieľom.
Naše mužské družstvo zaznamenalo v Západoslovenskej hasičskej lige úspešné vystúpenia, ale aj tie menej úspešné. V konečnom
poradí zopakovalo minuloročné piate miesto
z celkovo 16-tich družstiev. Detské družstvo
mladých hasičov sa znovu zúčastnilo jesenného kola hry „Plameň“ v Smoleniciach a
opäť vyhralo Detskú hasičskú ligu ZSHL s
úžasnou bilanciou 6-tich víťazstiev a jedného druhého miesta v konkurencii 9-tich
družstiev! Chceli by sme im všetkým touto cestou zablahoželať k dosiahnutému výsledku a dúfame, že aj v roku 2020 nás budú
opäť tešiť podobnými výsledkami.
Počas leta a na jeseň boli organizované viaceré brigády zamerané na vyčistenie plochy
budúceho hasičského cvičiska od kamenia
z navezenej zeminy. Ďalšie brigádnické hodiny sme venovali vyrovnávaniu a výsevu
novej trávnatej plochy. Momentálne je zatrávnená väčšina cvičiska, ostatné plochy sa
zatrávnia na jar 2020 a koncom roka možno
aj vysadia zeleňou. Zároveň sme na brigádach vykonali údržbu, opravy a úpravy hasičských vozidiel zefektívňujúce zásahovú
a prevádzkovú činnosť.
Naša výzva na parkovanie vozidiel na cestách v uliciach obce stále trvá: „parkujte, ak je to možné, svoje vozidlá vo dvoroch, pretože v prípade mimoriadnej udalosti sú ulice takmer neprejazdné pre vozi-

dlá Integrovaného záchranného systému
a môžu skomplikovať zásahovú činnosť
všetkých jeho súčastí“. Chceli by sme požiadať všetkých občanov Voderád, aby v prípade mimoriadnych udalostí, tieto oznamovali na uverejnené telefónne čísla. V rôznych
prípadoch tak môžeme odbremeniť príslušníkov HaZZ a rýchlejšie eliminovať vzniknuté škody.
Ak sa Vám naša činnosť a práca páči, môžete sa k nám pridať, budeme radi.
Veselé Vianoce a veľa šťastia v Novom
roku 2020 Vám želajú Vaši hasiči!
Viliam Benkovský, DHZ Voderady

Ďakujeme chlapci
z DHZ Voderady!

Ministerstvo vnútra SR a Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave udelilo ďakovný list
DHZ obce Voderady. Sme na vás hrdí!

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

Našu miluvanú sestru BASU pochováme
22. februára 2020 v Kultúrnom dome

Dojdzite šeci!!!
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Nebránime sa diskusiám...
Z komunikácie prostredníctvom facebookovej stránky Obce Voderady vyberáme:

Napísali Ste nám 16.07.2019

„Dobrý deň, srdečne pozdravujem na obecný úrad, chcel by som sa opýtať vedenia
obce - pani starostky, prečo sa obec prestala starať o plochu parku (výsadby mladých
stromčekov) vedľa štvrte „Za dedinou“ (medzi družstvom, cintorínom a štvrťou Za dedinou). Počas minulého vedenia obce bola
táto časť aspoň pravidelne pokosená, momentálne je pokosené iba 3 metre od najbližších súkromných pozemkov a zvyšok veľkej
plochy chátra a je zanedbaný.
Je veľká škoda, zem aj mladé vysadené stromy v danej lokalite postupne uschýňajú /
hynú, nakoľko sa o ne obec vôbec nestará.
Myslím si, že by bolo škoda prísť o túto existujúcu výsadbu nakoľko je stromov a zelene
v obci a jej okolí žalostne málo.
Nehovoriac o tom, že kliešte či burina z danej lokality sa rozširujú na upravené pozemky rodinných domov a tak ohrozujú (kliešte)
nás či naše deti.
Ďakujem vopred za vyjadrenie a skoré riešenie tohto environmentálneho problému.“
Odpoveď Obce Voderady:
„Dobrý deň, pán ..... Vždy nás teší podnet od
občanov, nakoľko si vážime od každého jednotlivca záujem o veci verejné. Obec Voderady, obecný úrad - obhospodaruje a udržiava zeleň v obci o výmere 62 703 m2. Údržbu zelene - podotýkame - okrem iných prác
zabezpečujú 3 technickí pracovníci obecného úradu. O pozemky, ktoré uvádzate vo Vašej správe sa obec neprestala starať, aj keď
to nateraz možno tak vyzerá. Z kapacitných
dôvodov a z dôvodu zabezpečovania iných

prioritných prác sa stalo,
že niektoré „zelené pasáže“ v obci Voderady pôsobia zanedbane. Májové výdatné dažde spôsobili nielen znemožnenie kosenia
všetkých lokalít v obci, ale
aj prudký rast vegetácie po
zmene počasia. Nárazovo
zvládnuť pokosiť a upraviť
všetky lokality bolo naozaj
náročné. V súčasnosti vedenie obce hľadá možnosti riešenia zabezpečovania
údržby zelene v obci komplexne, nevylučujeme ani možnosť údržby
zelene dodávateľským spôsobom. V uvedenej časti obce však v blízkej dobe plánujeme
zemné a výkopové a práce, ktoré budú priamo súvisieť aj s odstránením existujúceho
„zeleného valu „a následnou parkovou úpravou. Veríme, že Vám je naša odpoveď postačujúca, diskusii sme a budeme vždy naklonení aj formou osobného stretnutia. Za trpezlivosť a porozumenie Vám ďakujeme.“

Napísali Ste nám 18.09.2019

„Milá pani starostka a obyvatelia obce Voderady! Máte môj obdiv. Som príležitostná
návštevníčka Vašej obce. Vždy som milo prekvapená, či už čistotou obce, zeleňou, celkovou úpravou obce. Mám veľmi príjemný pocit, keď vidím, že v obci sa stále niečo deje,
niečo nové buduje. Myslíte na kvalitu života všetkých obyvateľov od najmenších až po
seniorov. A to záujmom o všetky oblasti života - vzdelávaciu, kultúrnu, športovú a samozrejme i o tú ľudskú - pestovanie kvalitných medziľudských vzťahov. Všetka činnosť

Máte doma seniora?

Pozná to takmer každá rodina. Rodičia, či
prarodičia pomaly starnú, ubúdajú im sily
a problém im spôsobujú aj jednoduché každodenné úlohy. Zároveň sú medzi nami aj tí,
ktorým sa zo dňa na deň nepredvídane zhorší zdravotný stav a sú odkázaní pre nesebestačnosť na pomoc iných. Väčšina seniorov uprednostňuje „jeseň svojho života“ dožiť v domácom prostredí, čo často rodina nezvláda alebo si to z rôznych dôvodov nemôže dovoliť. Rodinní príbuzní sú v produktívnom veku, musia pracovať a tak sa nestíhajú starať o svojich najbližších. Vtedy začínajú vyhľadávať opatrovateľskú službu realizovanú v domácom prostredí, alebo vyhľadávajú zariadenia, ktoré poskytujú celoročnú pobytovú starostlivosť, prípadne denný
stacionár.

Žiadateľ o sociálnu službu je zaradený do
jedného zo šiestich stupňov odkázanosti.
Nárok na opatrovateľskú službu vzniká občanovi, ktorý dosiahne minimálne II. stupeň.
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva na Spoločnom Obecnom úrade, Kollárova 2 v Trnave na oddelení sociálnych služieb spolu s vyjadrením lekára. Obec Voderady, Spoločný obecný úrad
vykoná zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť, ktorej výsledkom je rozhodnutie o odkázanosti a posudok. Opatrovateľom svojho blízkeho môže byť aj rodinný príbuzný,
ktorý musí mať trvalý alebo prechodný pobyt na rovnakej adrese spolu s opatrovanou
osobou. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
na základe žiadosti poskytuje opatrovateľovi
peňažný príspevok na opatrovanie.

sa odráža na Vašej webovej stránke. Je zaujímavá, pestrá, aktuálna. Želám Vám, aby sa
Vám darilo, aby Ste stránku zapĺňali ďalšími
zaujímavými a prospešnými udalosťami, aby
stále platilo - „Som hrdý Voderadčan“ Vaša
sympatizantka D.P.
Odpoveď Obce Voderady:
„Dobrý deň pani D.P., veľmi nás potešila
Vaša správa, už aj vzhľadom k tomu, že dianie v obci Voderady sledujete, aj keď nie Ste
jej obyvateľkou. Vedenie obce sa snaží vytvárať aktivity pre všetky vekové kategórie
obyvateľov, s dôrazom na ich priority a potreby. Nie vždy sa však snaha a úsilie stretne s porozumením, čo nám je niekedy ľúto,
že vytvárané hodnoty, ktoré zvyšujú kredit
obce Voderady uniknú pozornosti jej vlastných obyvateľov. O to viac si vážime Vaše
slová, ktoré sú povzbudením do ďalších aktivít. Prajeme pekný deň a budeme sa tešiť
ďalšej Vašej návšteve, či už tej virtuálnej
alebo osobnej.
(Obec)

Občania často využívajú pomoc aj od neverejných poskytovateľov, ktorými sú najmä
Trnavská arcidiecézna charita, ktorá poskytuje terénnu sociálnu službu a Svetlo Trnava,
ktoré zapožičiava zdravotné pomôcky.
V tomto vydaní Voderadčana Vám v súvislosti s touto témou prinášame anonymný dotazník zameraný na zistenie dopytu po sociálnych službách zo strany obyvateľov našej
obce. Vyhodnotením dotazníka si Obec Voderady bude vedieť stanoviť prioritné ciele
pre rozvoj našej obce aj v sociálnej oblasti.
Súčasne bude tento dotazník uverejnený
aj v elektronickej verzii na webovom sídle
obce. Za každý vyplnený dotazník Vám
vopred ďakujeme.
G. Pittová, OcÚ
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Bilancovanie u futbalistov - jeseň
Prípravka U-9
V tomto roku sme dali do škôlky a základnej
školy informáciu, že hľadáme deti, ktoré sa
chcú zúčastňovať tréningov mladšej kategórie
U9. Na prekvapenie sme mali dostatok ohlasov
na založenie danej vekovej skupiny a v polovici júla tohto roku sme začali s tréningami. Prihlásili sme ich aj do súťaže U9 OBFZ Trnava
skupina A, kde nie sú zatiaľ výsledky také, aké
by sme očakávali. Nemôžeme však deťom nič
zazlievať, keďže sa dali dohromady iba v strede leta. Svojou snahou a zapálením sa chcú učiť
rozvíjať svoju hernú činnosť. Jednoducho sa
futbal ešte len učia hrať a určite nás čaká dlhá
cesta. Verím, že sa výsledky časom zlepšia, že
deti bude futbal baviť a podarí sa nám vychovať
ďalšiu generáciu nádejných futbalistov v našej
obci. Tréner Ján Baboš
Mladší žiaci U-12
Po minulom roku, kedy naše družstvo obsadilo
predposledné miesto (3 víťazstvá a 19 prehier)
sme išli do novej sezóny s odhodlaním zabojovať o niečo vyššie priečky. Káder sa viac-menej stabilizoval a väčšina hráčov sa poctivo zúčastňovala tréningových jednotiek. Preto aj
očakávania do sezóny boli o niečo smelšie. Tie
sa však na ihrisku nepotvrdili. Hráči zaostávali za výkonmi, ktoré predvádzali na tréningoch
a preto po jeseni zimujeme na poslednom mieste. Opäť sa prejavili nevyrovnané výkony v jednotlivých pasážach hry. Doplácali sme na nedôslednosť a aj dobre rozohrané zápasy sme nedokázali dotiahnuť do úspešného konca. Zostáva
len veriť, že poctivou zimnou prípravou a zvýšeným úsilím všetkých hráčov sa podarí zlepšiť celkový prejav družstva a budeme sa tešiť aj
z víťazstiev. Tréner Ivan Lacuška
Starší žiaci U-15
S novou sezónou prídu vždy nové výzvy a očakávania. Inak to nebolo ani u nás a obzvlášť,
keď káder prešiel určitými zmenami. Niektorí hráči skončili vo svojej vekovej kategórii aj
vzhľadom k tomu, že dovŕšili vek, iní zase išli
skúsiť šťastie do klubov vo vyšších ligách. Káder sme tak museli doplniť hráčmi z mladšej vekovej kategórie alebo celkom novými hráčmi.
To sa nám našťastie podarilo aj napriek tomu,
že káder nebol moc široký. Bol ale dostatočne
kvalitný, aj keď prvé kolo tomu nenasvedčovalo. Na pôde Boleráza prehral vysoko 5-1, čo
sme vyhodnotili skôr ako prehru z obavy ako to
vlastne ďalej bude po spomenutých odchodoch.

Určite to nebola prehra z dôvodu nekvality kádra. V ďalších
zápasoch sa to aj potvrdilo a chlapci svojimi výkonmi začali
preukazovať svoj talent a kvalitu keď sa
sériou siedmich víťazstiev dostali na
druhé miesto tabuľky a posledný jesenný zápas ich čakala na domácej pôde
Lokomotíva Trnava,
líder a veľký favorit ligy. Chalani nemali v tomto zápase
čo stratiť a rozdiel a
kvalita sa napokon
potvrdila aj na ihrisku. Po dvoch rokoch
a 19 zápasoch v rade
bez čo i len straty bodu na domácej
pôde sme tento krát
na súpera nestačili a podľahli sme mu 0-4.
Jeseň sme tak zakončili na peknom treťom
mieste a veríme, že aj jarná časť sezóny bude
pre nás minimálne rovnako úspešná.
A-mužstvo
Naše mužstvo dospelých nezažíva najlepšie obdobie. Aj keď posledné zápasy ukázali určité herné zlepšenie, faktom zostáva, že momentálne prezimujeme na poslednom mieste tabuľky. Čo sa týka hráčskeho materiálu a kvality
kádra situácia je taká, že nás trápia určité zranenia jednotlivých, pre nás kľúčových hráčov,
otázka je v akom časovom horizonte sa dokážu vrátiť a zapojiť do tréningového zaťaženia.
Samozrejme všetko bude záležať od doby liečenia. Do kádra pribudli aj noví hráči, či už sú
to dvaja chalani zo Srbska, traja z Ukrajiny alebo chalani z iných slovenských mužstiev. Mužstvo bolo či už pred sezónou, alebo aj počas sezóny dostatočne doplnené, na tréningy aj na zápasy chodilo vo veľkom počte. Najdôležitejšou
otázkou zatiaľ zostáva samotná kvalita kádra.
Uvidíme, či mužstvo potrebuje viac času, pretože sa ukázalo, že najväčšími slabinami sú nezohratosť a komunikácia a na nich je potrebné zapracovať. Čo sa týka budúcnosti a cieľov,

v prvom rade si musíme ujasniť fungovanie
mužstva hlavne ohľadom uzavretia kádra, či už
prípadných odchodov alebo príchodov hráčov,
ktorí by priniesli potrebnú kvalitu, pričom klub
urobí všetko pre to, aby bolo mužstvo stabilizované. Čaká nás ešte tvrdá zimná príprava, aby
sme sa čo najlepšie nachystali na náročnú jarnú
časť sezóny. Tréner Stanislav Páleník
Starí páni
Naši starí páni sa stretávajú na tréningoch každý
piatok v telocvični, kde si schuti zahrajú futbal
a po kvalitnom tréningu sa stretávajú v miestnom pohostinstve pri nejakom tom poháriku,
kde si podebatujú, zaspomínajú a aj sa trošku
podpichnú. Pevne veríme, že tvrdou a poctivou
prácou dosiahneme očakávané výsledky, ktoré nám pomôžu v napredovaní a spopulárnení
futbalu v našej obci. Ďalej by sme v mene klubu FK Voderady chceli poďakovať hlavne obci
Voderady, sponzorom, rodičom a fanúšikom,
ktorí nás podporovali po celý rok 2019. Zároveň vám všetkým želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a v Novom roku 2020 veľa
osobných, pracovných a športových úspechov.
Futbalu zdar!
Bystrík Rosypál
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Receptár Voderadčana
Slávnostné dusené hovädzie mäso
Potrebujeme: hovädzie mäso zo stehna,
1 väčšiu cibuľu, šampiňóny, 1 dcl bieleho
vína, 150 g sušených paradajok, mäsový vývar, tymian, rozmarín, olej, soľ, korenie,
Mäso nakrájame na kocky, osolíme, okoreníme, prudko opečieme na oleji, vyberieme a do výpeku nasypeme nakrájanú cibuľu, chvíľu popražíme, pridáme šampiňóny,
po opekáme, vrátime naspäť mäso, podle-

jeme bielym vínom a vývarom, alebo vodou a dusíme do mäkka. Nakoniec
pridáme sušené paradajky, pár vetvičiek nasekaného tymianu a rozmarínu, a ešte 10 minút podusíme. Ako prílohu podávame pyré s fialových zemiakov, alebo ryžu.

Košíčky so slaným karamelom
250 g hladkej múky, 50 g mletých orechov alebo mandlí, 200 g Palmarín, 100 g práškového cukru, 3 žĺtky. Zo surovín vymiesime cesto, dáme stuhnúť do chladničky, potom po malých kúskoch vtláčame do formičiek na košíčky. Pečieme pri teplote 170 °C do zlata. Necháme chvíľu vychladnúť a ešte teplé vyklopíme z formičiek.
Karamelový krém: 250g kryštálového cukru,
120 g Palmarínu, 120g smotany na šľahanie,
½ lyžičky soli. Cukor upálime na karamel, odstavíme z ohňa, pridáme tuk, (ak by sa robili

hrudky, znovu zohrejeme),
pomaly prilievame smotanu, pridáme soľ a vymiešame. Ešte teplý karamel nalievame do košíčkov.
Poleva: 150g čokolády,
150 g smotany na šľahanie. Smotanu privedieme do
varu, odstavíme, nalámeme
do nej čokoládu, necháme 5
minút postáť, metličkou trochu vyšľaháme a ešte teplú lejeme na karamel.

Perky

Na každý dáme za lyžičku lekváru, preložíme na polovicu a kraje popritláčame opačným
koncom vidličky.
Dáme variť do vriacej vody, kde sme dali pár
kvapiek oleja, varíme kým nevyplávajú na povrch.
Dierovanou naberačkou opatrne vyberieme z vody, dáme
do misky, pomastíme rozpusteným mas-

400 g zemiakov uvarených v šupke
200 g polohrubá múka
1 vajce, štipka soli
hustý slivkový lekvár
mletý mak, práškový cukor, maslo alebo olej
Zemiaky postrúhame, pridáme múku, vajce,
soľ, vypracujeme cesto, ktoré vyvaľkáme na
pomúčenej doske asi na 3 mm. Radielkom pokrájame na obdĺžniky cca 8 x 4 cm.

Ozdobíme orechmi, mandľami, pistáciami.
lom, alebo olejom, posypeme makom a cukrom. Z tohto cesta môžeme pripraviť tiež pirohy, ktoré plníme bryndzou, uvarené polejeme
pochúťkovou smotanou, posypeme pažítkou,
upraženou slaninou, alebo cibuľou.
Dobrú chuť praje Mirka Kramárová

Prajeme Vám
krásne a veselé
Vianoce!
Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech Vám Božie dieťa vdýchne,
pokoj, radosť, dobrú vôľu
a nielen v túto svätú chvíľu,
ale každučký deň v roku,
nech Vám stojí popri boku.
Krásne prežitie Vianočných sviatkov
a do nového roku veľa zdravia,
šťastia, lásky a radostných chvíľ
praje redakčná rada

dy starého roka
čítame posledné sekun
Na Silvestra v noci odpo
ohňostrojom!
stí
ne privítame na náme
a Nový rok 2020 spoloč
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