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Editoriál

Voderadský cajgel

Milí čitatelia Voderadčana!
Vážení občania!
Ako ste si iste všimli, Voderadčana
sme začali pripravovať v štvrťročných
intervaloch. Je to ďalší z krokov, ako
Vám chceme ešte viac priblížiť informácie o aktivitách a dianí v obci.
Tento rok sa nesie v znamení osláv
770. výročia prvej písomnej zmienky
o obci a mnohé aktivity a podujatia
sú sprevádzané práve s akcentom na
túto udalosť. Nezabudnite si preto
rezervovať čas a zúčastňovať sa na
obecných podujatiach, najmä však na
samotných oslavách, ktoré sa uskutočnia v septembri. Využite túto príležitosť na pozvanie Vašich blízkych,
známych, rodákov – aby ste si spolu
s nimi mohli vychutnať atmosféru
osláv. Toto výročie bude mimoriadne spojené s oceňovaním osobností,
ktoré sa akokoľvek zaslúžili o rozvoj
našej obce. Mali ste možnosť svojimi
návrhmi ponúknuť osobnosti, ktoré
považujete zo svojho pohľadu za dôležité, aby boli ocenené vo viacerých
kategóriách. Som veľmi rád, že ste
túto príležitosť naozaj výrazne využili a v súčasnosti spracovávame Vaše
podnety. Toľko k najdôležitejšej udalosti roka 2013 v našej obci, ktorú som
nemohol nespomenúť aj v editoriále.
Obec samozrejme nežije len oslavami,
ale aj zabezpečovaním bežných úloh
a života. Aj o tom sú ďalšie stránky
Voderadčana, kde Vám v stručnosti
prinášame prehľad aktuálnych aktivít a udalostí. Už sme si akosi zvykli,
že ich býva dosť – a opäť tomu nie je
inak. Napriek celospoločensky napätej atmosfére a nedostatku zdrojov
vo všeobecnosti sa snažíme nezastaviť život v obci – ani ten spoločenský,
ani investičný. Iste, mnohé aktivity idú
pomalšie, nedá sa inak, musíme reagovať na aktuálny vývoj situácie. Ako
ale uvidíte aj zo stránok Voderadčana,
aktivít je stále veľa, stále pribúdajú
dokonca nové a nové zaujímavé aktivity. Na tomto mieste chcem opäť
Pokračovanie na str. 2

ti alebo spoznávať aj nové krajiny. Na
bicykli sa dá stráviť dovolenka, ísť do
práce, do školy alebo len do obchodu. S bicyklom sa stretávame vlastne
hocikde. Aj preto sa športová komisia
v spolupráci s OÚ rozhodla zorganizovať dňa 23.6.2013 športové popoludnie s názvom Voderadský cajgel. Pre
účastníkov tohto cyklo podujatia sme
vybrali 2 trasy. Prvú pre zdatnejších
cyklistov. Tá mala dĺžku 45 km a viedla z Voderád cez Pavlice, Pusté Úľany,
Abrahám, Hosté, Majcichov, Vlčkovce,

Cyklistika je na Slovensku v poslednom
období veľmi populárna. Je to aj vďaka
naším vrcholovým cyklistom Saganovcom a Velitsovcom, ale aj preto, že je to
nenáročný šport, na ktorý stačí bicykel
a ten máme väčšinou každý doma. Je
to šport určený pre všetky vekové kategórie. Vďaka bicyklu sa dá spoznávať
okolie kde bývame, rôzne pekné oblasPokračovanie na str. 3
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poďakovať tým, ktorí venujú svoj čas
a snahu a svojimi aktivitami prispievajú k zvyšovaniu kvality života v našej
obci a šíreniu jej dobrého mena. S potešením sledujem, ako po novom začali
fungovať komisie obecného zastupiteľstva v novom zložení a ich práca prináša nové výsledky, ktoré sú výzvou pre
dnešnú konzumnú spoločnosť. Skvelé
príklady zapojenia mnohých z Vás do
komisií ponúkajú nové pohľady, námety, ciele – ktoré sa darí meniť na realitu.
Osobite by som chcel vyzdvihnúť novú
aktivitu zrealizovanú športovou komisiou OZ pod názvom „Voderadský cajgel“, ktorého prvý ročník sa uskutočnil
v júni. Ďalej aktivitu komisie pre vzdelávania a mládež, ktorej sa podarilo rozbehnúť v spolupráci s jazykovou školou
Harmony kurzy anglického jazyka priamo v obci Voderady pre žiakov, študentov aj dospelých, vrátane letného
jazykového tábora, ktorý sa uskutoční
v júli. Komisii pre verejný poriadok, kde
sa noví členovia podieľajú na nových
úlohách poriadku v posilňovni a verejných priestranstiev. Komisie pre životné prostredie, ktorá v spolupráci so
záhradkármi pripravila koncept kompostovania s podporou obce. Tradične
musím vyjadriť poďakovanie kultúrnej
komisii, ktorá pripravuje obecné podujatia na vysokej úrovni a rovnako komisii pre sociálne veci a zdravotníctvo,
ktorá rozbieha úplne novú agendu. Mu-

Anglický letný tábor
Obec Voderady pripravila na leto
v spolupráci s jazykovou školou Harmony – Tvoja cesta poznania pre
deti Letný jazykový tábor. Tábor sa
uskutoční v termíne od 22.7.2013 do
26.7.2013 od 8.00 hodiny do 15.00
hodiny. Vyučovanie bude prebiehať
v budove Základnej školy s Materskou
školou vo Voderadoch. Deti budú mať
zabezpečenú desiatu, obed, celodenný pitný režim, dozor. Čaká ich celodenný výlet a opekačka s rodičmi,
s milým prekvapením.
Na letný tábor sa prihlásilo 26 detí,
ktoré budú rozdelené do dvoch
skupín podľa veku. Obec Voderady
prispela na letný tábor dotáciou vo
výške 1.000,00 Eur .
(LŠ)
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sím poďakovať aj členom obecných organizácii, ktorých spolupráca s obcou
sa z roka na rok zvyšuje a mnohé z nich
veľmi úspešne a dôstojne reprezentujú
obec, či už svojimi úspechmi na vystúpeniach alebo súťažiach. Je toho naozaj dosť, na čo z pohľadu starostu obce
môžem byť hrdý a čo s uspokojením
prezentujem na stretnutiach s predstaviteľmi samospráv alebo pri príležitosti
účasti na iných dôležitých udalostiach
a pracovných stretnutiach v regióne,
na Slovensku ale aj v zahraničí. Dnes už
je doba, keď Voderady môžu byť opäť
vzorom pre iných vo viacerých veciach.
Dnes už sme opäť na mape významným bodom. Môžem vás ubezpečiť,
že koncept rozvoja našej obce, aktivít
ktoré tu realizuje a plánujeme realizovať je prijímaný s uznaním a potešením. Tento koncept vzniká vďaka mnohým z Vás – je to teda Váš koncept a aj
Váš úspech. A je zaujímavé na druhej
strane sledovať aj to, že takmer všade
na Slovensku – a nie všade, ale niekde
aj vo svete – žijú v komunitách ako je
obec ľudia, ktorí nič užitočné neurobili
ale veľmi obetavo míňajú svoju energiu
na kritiku iných, ohováranie, osočovania a ktorí dokážu svojimi často krát až
primitívnymi vyjadreniami a urážkami
bez akejkoľvek vecnej argumentácie
spochybňovať všetko. Takmer vždy je
spoločným menovateľom týchto ľudí,
že tak robia anonymne, pod rôznymi
pseudonymami alebo aj bez nich – čo

je samozrejme logické, pretože pod
hlúposť sa dosť ťažko podpisuje. Vo
vecnej diskusii by ju totiž bolo možné
ľahko vyvrátiť a vysvetliť. To ale nie je
záujem takýchto prízemných ľudí. Ich
agenda je totiž postavená na primitívnosti. Je nepochybné, že takéto javy
budú stále existovať, čo bude ľudstvo
ľudstvom, pretože ľudia sú rôzni a už
staré príslovie hovorilo, že „z bútľavého
stromu len sova vyletí“. Nemožno preto
predpokladať, že snaha takýchto ľudí
o šírenie negatívnej energie by mohla niekedy skončiť – jedno je však isté
– je zaujímavé sledovať, ako títo ľudia
stresujú sami seba (hoci oni si myslia že
stresujú iných) vlastnou túžbou presadiť sa (hoci len anonymne), pričom celá
ich agenda spočíva v kritike a obviňovaní iných ale neponúka žiadne rozumné riešenia. Nie je to tragédia dnešnej
doby? Som veľmi rád, že v našej obci
stále vieme pracovať inak, vieme tvoriť
hodnoty, snažíme sa zachovávať hodnoty, ktoré tvorili naši predkovia a snažíme sa vytvárať podmienky pre to, aby
aj generácie po nás vedeli zodpovedne
narábať s tým, čo im odovzdáme. Tvoríme spolu kultúrnejšiu a vzdelanejšiu
spoločnosť, s dôrazom na zabezpečenie moderného života a kvalitnejšieho životného prostredia. Nech sa Vám
dobre číta, aké kroky pre zabezpečenie
spomenutých cieľov realizujeme.
JUDr. Marek Turanský MBA, starosta

Vzdelanejšia obec
Obec Voderady v spolupráci s Komisiou
pre mládež a vzdelávanie otvorila v máji
kurzy anglického jazyka. Nadviazali sme
kontakt s prestížnou jazykovou školou
Harmony – Tvoja cesta poznania. Kurzy
cudzích jazykov sú zaradené do dlhodobejšieho projektu s názvom ,,Vzdelanejšia obec“. V prvom kole sme ponúkli
deťom, mládeži a ostatným občanom
kurzy anglického jazyka, ktoré trvajú dva mesiace. Študenti sú rozdelení
podľa znalostí do troch skupín ,,READY
-STEADY, GO a UPEVŇUJEM“.
Obec podporuje myšlienku vzdelávania
– ako jednu z hlavných priorít spoločnosti v mnohých krajinách. Tým, že sme
poskytli priestory a umožnili otvoriť jazykovú školu priamo v obci, sme chceli
odbremeniť študentov od cestovania a
straty času, ktorá vzniká pri presunoch.

Jazyky chceme v prípade záujmu aj naďalej podporovať. Je možné, že sa postupne otvoria kurzy nemeckého alebo
francúzskeho jazyka.
Nové kurzy anglického jazyka podľa záujmu otvoríme už v septembri 2013.
Viac sa dočítate na strane 19 a prihláška
je na strane 20.
Bc. Lucia Šimková
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Zeleneč, Hrnčiarovce, Slovenskú Novú Ves
naspäť do Voderád. Zúčastnilo sa na nej
12 cyklistov a trasu zvládli zhruba za 2 hodiny. Druhá trasa bola určená pre rodiny
s deťmi mala dĺžku 15 km a viedla z Voderád, okolo Samsungu, smer Majcichov
a naspäť do Voderád. Tu sa zúčastnilo
celkom 47 cyklistov. Všetci prišli do cieľa
v poriadku, aj keď niektorí s menšími pádmi.
Po absolvovaní týchto etáp sme sa v areáli
ZŠ občerstvili gulášom od Iča a Romana
a doplnili tekutiny.
Počas toho sme mohli sledovať 90-minutovú lekciu spinningu, ktorú nám predviedli
členovia spinningové centra z Trnavy. Bola
radosť sa pozerať na skupinové cvičenie
mladých mužov a žien na stacionárnych
bicykloch, ktorých spájalo cvičenie s hudbou do jedného celku. Tým, ktorým nestačilo len sledovať, si mohli spinning vyskúšať na vlastnom tele alebo odveslovať 500
m na veslárskom trenažéri.
Vďaka peknému počasiu, organizátorom,
občerstveniu, členom spinningového centra a hlavne všetkým účastníkom Voderadského cajgla sme mohli prežiť príjemné nedeľné športové popoludnie.
Veríme, že skúšobný ročník Voderadského
cajgla 2013 bude mať aj pokračovanie.
		

(športová komisia)

Ďakujem za skvelú prácu všetkým členom
komisie a ďalším ľudom, ktorí prípravou
novej akcie dokázali, že nový koncept práce
komisií a zapojenie ľudí má zmysel a môže
prinášať skvelé možnosti pre zlepšenie kvality života v našej obci.

Zmena poslancov OZ a poslaneckých obvodov
Súčasťou programu rokovania posledných dvoch obecných zastupiteľstiev
boli aj body o zániku poslaneckých
mandátov a vymenovanie nových
náhradníkov. Dňa 15.5.2013 bola vymenovaná za poslankyňu obecného
zastupiteľstva p. Janette Kristová, ktorá
sa stala náhradníčkou za p. Karola Sedláka, ktorému mandát zanikol 8.3.2013,
nakoľko sa menovaný za posledný rok
ani raz nezúčastnil zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Náhradníci boli listom vyzvaní, aby sa
do stanoveného termínu vyjadrili, či
súhlasia s vymenovaním za poslancov. Pani Alena Morvayová si mandát
neuplatnila z dôvodu výkonu funkcie,

ktorá je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva a p. Šuková
Blanka bez uvedenia dôvodu.
K ďalšiemu vymenovaniu prišlo aj na
poslednom zasadnutí, ktoré sa konalo
26.6.2013, kde sa novým poslancom
obecného zastupiteľstva stal náhradník p. Miloš Kučera. Dôvodom bolo, že
poslanec p. František Ožvald sa dňa
16.05.2013 vzdal funkcie poslanca zo
zdravotných dôvodov. Oslovený náhradník, nasledujúci prvý v poradí na
uvoľnený mandát, p. Peter Dubovský,
odmietol poslanecký mandát z osobných a pracovných dôvodov.
		
(obec)

Poslanecké obvody:
1. p. Janette Kristová
Jozefov Dvor , A. Kubinu
2. Mgr. Marek Dubovský
Koniarekova , Trnavská
3. p. Miloš Kučera, Cíferská
4. Ing. Vladimír Haršány, Hlavná
5. Ing. Jozef Matúš
Podhájska, Štefániková, Poštová
6. MVDr. Stefan Rusenov
Školská, Družstevná
7. p. Pavol Javorek
Pažitná, Krátka
8. p. Viliam Benkovský
Kandije, Hliníky
9. Mgr. Helena Císarová
Športová, Pavlická
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Dvojdom za zdravotným strediskom
Po dlhých diskusiách o tom, čo urobiť
s chátrajúcou budovou zdravotného
strediska a nevyužívaných priestorov
za ním rozhodlo obecné zastupiteľstvo o ponúknutí tohto prebytočného
majetku formou obchodnej verejnej
súťaže. Podmienky však boli zadefinované pomerne prísne, nakoľko okrem
požadovanej ceny 100.000 EUR zaväzovali záujemcu jednoznačne určeným zámerom, ktorý by bolo možné
realizovať s týmito nehnuteľnosťami.
V obchodnej verejnej súťaži neprejavil záujem žiadny záujemca. Zadná
časť nevyužívaného pozemku (doterajšia záhrada) je podľa projektovej dokumentácie, ktorú obstarala
obec určená na výstavbu dvoj domu,
teda dvoch samostatných jednotiek.
O časti budovy zdravotného strediska
informujeme v samostatnom článku.
Keďže zámer predať nehnuteľnosti
ako celok nebol úspešný, rozhodlo
obecné zastupiteľstvo o rozdelení
zámeru na dva samostatné projekty
– z toho jeden, výstavba dvoj domu
za zdravotným strediskom má byť realizovaná tak, že obec obstará verejným obstarávaním dodávateľa stavby,
následne určí minimálnu cenovú ponuku za stavbu + prislúchajúcu časť
stavebného pozemku a podľa takto
stanovenej ceny vyhlási obchodnú
verejnú súťaž na záujemcov o takúto
nehnuteľnosť. Verejné obstarávanie

bolo vyhlásené v 2. 5. 2013. Ponuku
podali 4 firmy. Súťaž však bola obstarávateľom zrušená, nakoľko ani jeden
z uchádzačov nedodržal formálne
požiadavky na predloženie ponúk.
Súťaž bola vyhlásená opätovne 11.
6. 2013. Ponuku predložili 4 záujemcovia. Víťazným uchádzačom sa stala
spločnosť JOMA, Ing. Jozef Matúš, 919
42 Voderady 143 s cenovou ponukou
139.016 EUR bez DPH za dvojdom ako
celok. Ani to však v tomto prípade
neznamená, že s ním bude podpísaná zmluva o dielo. Jedine v prípade,
že sa nájdu dvaja záujemcovia, obec
podpíše zmluvu s dodávateľom stavba a bude projekt realizovať bez finančného zaťaženia obce, na náklady
dodávateľa stavby a budúcich záujemcov.
Obchodnú verejnú súťaž pre záujemcov o bývanie chceme realizovať najneskôr v mesiacoch júl, resp. august
2013 a predpokladaná cena jednej
časti domu s prislúchajúcim pozemkom by mala byť menej ako 99.000
EUR. Podrobnosti budú zverejnené
tak v tlači ako aj na úradnej tabuli
a webovej stránke obce a niekoľko
základných informácií vám prinášame aj v tomto článku. V prípade, že
by ste mali záujem sa o projekte dozvedieť viac, môžete informácie získať
v stránkových hodinách na obecnom
úrade vo Voderadoch.

Ing. Štefan Kotrus

Trafostanica a VN na Školskej ulici

Sú projekty, ktorých realizácia trvá dlhšie obdobie a pri ktorých len samotná
príprava zaberie veľa plánovania. Nehovoriac o technickej náročnosti alebo
zabezpečení finančných zdrojov. Takým
projektom je nepochybne aj postupné
odstraňovania VN a NN vedení na území
obce, resp. ich vzdušných častí. S veľkým
potešením môžeme skonštatovať, že
v tomto roku sa podarilo vďaka investič-

nej akcii ZSE distribúcie, a.s., ktorá bola
pripravovaná dlhodobo odstrániť starú
stožiarovú trafostanicu na Školskej ulici
a súčasne s ňou aj celú časť vzdušného
vedenia VN prípojky vedúcu cez školský
areál. Je to už tretie odstránenie vzdušného vedenia takéhoto typu v obci,
keď v minulosti boli odstránené a nahradené podzemnými vedeniami linky
vedúce pred družstvom k cintorínu, kde
bola vybudovaná nová TS namiesto starej na kraji Hlinickej ulice a takisto linka vedúca do areálu bývalej združenej
strednej školy, ktorá zavadzala výstavbe
nájomných bytov. Po odstránení vzdušnej linky z areálu základnej školy môžeme pokračovať s obnovením športovej
časti areálu a postupne realizovať aj
plánovanú výsadbu, ktorá nebola možná práve kvôli tomuto vedeniu. V obci

v súčasnosti zostalo posledné VN vedenie vedúce vzduchom cez zastavané územie obce, ktoré pretína Cíferskú
ulicu. Aj o zrušení tejto linky priebežne
rokujeme zo ZSE, distribúcia, a.s. a veríme, že na základe doterajších rokovaní
bude možné odstrániť a nahradiť iným
technickým riešením aj túto energetickú stavbu.
(obec)
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Zdravotné stredisko

Po neúspešnej obchodnej verejnej súťaži, keď sa o časť budovy zdravotného strediska a záhrady za ním neprihlásil žiadny záujemca ponúkla obec
samostatne v obchodnej verejnej súťaži časť budovy zdravotného strediska a priľahlých pozemkov v pomernej
časti. Diskusie o tom, čo s budovou
zdravotného strediska sa vedú už niekoľko rokov. V zámere odpredať časť
budovy s vopred určeným cieľom, vybudovať na prvom poschodí a v podkroví štyri bytové jednotky sme pokračovali vyhlásením obchodnej verejnej
súťaže, do ktorej sa zapojili dve firmy.
Podmienkou účasti bolo oboznámenie sa so zámerom a predloženie cenovej ponuky tak, aby táto zohľadňovala
záujem obce zrekonštruovať aj tú časť
budovy, ktorá sa súťaže netýka a teda
zatepliť celý obvodový plášť budovy
a zároveň v dvore vybudovať minimálne 10 parkovacích miest, ktoré
budú slúžiť aj návštevníkom zdravotného strediska. Spodná časť – prízemie – teda nie je predmetom predaja.
Najvyššie podanie za predaj prvého
podlažia a podkrovia so zohľadnením
realizácie požadovaných úprav fasády
a parkovacích miest dosiahlo výšku
15.001 EUR. V prípade, že sa podarí
so záujemcom podpísať zmluvu by
nové byty na prvom podlaží a v podkroví mohli byť hotové v polovici roku
2014 a mali by byť v zložení štyri dvoj
izbové byty. O projekte budeme ešte
priebežne informovať na webových
stránkach obce.
(obec)

Dotácia z environfondu
Po viacerých pokusoch o dovybavenie
zberného dvora v našej obci sa tento rok
podarilo získať nenávratné prostriedky
z Environmentálneho fondu MŽP SR
v celkovej výške 71.000 EUR. Doteraz zapožičaný traktor od Trnavského
samosprávneho kraja, ktorý nám urobil
značné služby, by tak v dohľadnej dobe
mal nahradiť náš nový - vlastný.
Verejné obstarávanie, do ktorého sa
vyzdvihnutím podkladov zapojilo 11
firiem nakoniec vyhrala firma ASV AGRONOVA, s.r.o., Púchovská 8, 831 06
Bratislava ktorá spomedzi troch predložených ponúk uspela s najnižšou cenou
76.257 EUR bez DPH. Ponúknutá suma
je vyššia ako získaná dotácia a predpokladá dofinancovanie aktivity z vlastných zdrojov obce vo výške viac ako
15.000 EUR vrátane spolufinancovania.
Je to z dôvodu, že predmetom súťaže
bolo aj príslušenstvo k traktoru, ktoré
nesúvisí s dovybavením zberného dvora, ale pre účely využitia je potrebné.
Ide najmä o zadnú snehovú radlicu, po-

sýpač s rozmetačom na zimnú údržbu
a cisterna na polievanie.
Spolu s ďalšími vecami, ktoré boli predmetom dotácie – a to najmä čelný nakladač traktora, tandemová vlečka,
trojbodový záves, niekoľko veľkokapacitných kontajnerov na zberný dvor
a tridsať kontajnerov na separovaný
zber tak naša obec bude oveľa bližšie
k dlhodobému uskutočňovaniu zámeru
– zabezpečovať čo najkvalitnejšie a najúčinnejšie služby v oblasti nakladania
s odpadmi a technickými službami.
(komisia pre životné prostredie)

Skládka odpadov
Ak sa podarí zrealizovať projekt, ktorého príprava v súčasnosti prebieha
pod priamou gesciou Ministerstva životného prostredia – „Sanácia environmentálnych záťaží na území SR“ tak sa
bude jednať o jednu z najväčších akcií
v histórii obce vôbec. S rozpočtom viac
ako 3 milióny EUR by sa totiž podarilo
zlikvidovať starú environmentálnu záťaž, ktorú sme si v minulých obdobiach
nezodpovedne vybudovali v dosahu
s obytnými plochami našej obce a ktorá trvalo a dlhodobo formou kontaminácie spodných vôd a emisiami do
ovzdušia negatívne ovplyvňuje životné
prostredie. Projekt je možné pripravovať a realizovať len preto, že v obec
v nedávnej minulosti spracovávala
projekt na rekultiváciu skládky odpadov, ktorý sme – hoci neúspešne – podávali na žiadosť o eurofondy. Z toho
dôvodu sme však museli legislatívne
aj techniky vyriešiť množstvo problémov a táto skutočnosť pripravenosti
nám dnes dala šancu na realizáciu súčasných aktivít. S uspokojením sa preto pozeráme z pohľadu vedenia obce
na náročné dva roky trvajúce prípravy
projektu, ktorý – hoci v reálnom čase
nedosiahol úspech pre nedostatok

zdrojov vyčlenených na financovanie
týchto aktivít - - dnes je možné ho využiť pre aktivity iné. Zároveň pozitívne
pozeráme na skutočnosť, že ak v prípade minulej snahy projekt predpokladal
spolufinancovanie obce na úrovni 5%,
čo by bolo v prípade úspechu žiadosti viac ako 100.000 EUR, ktoré by obec
musela investovať z vlastných zdrojov,
tak pri súčasnom nastavení projektu by to bolo bez spolufinancovania
obce, plne v gescii prostriedkov z EU
a štátneho rozpočtu SR. Nechceme sa
tešiť predčasne, ale fakt, že na poslednom rokovaní zástupcov Ministerstva
životného prostredia SR, Obvodného
úradu životného prostredia v Trnave
a obce Voderady bol schválený časový
harmonogram projektu – vidíme veľmi
reálne, že projekt skutočne nadobudne
reálne kontúry a v roku 2013 sa uskutočnia prípravné a projektové práce,
2014 a 2015 samotné asanácia skládky
nasledovaná v ďalších rokoch monitoringom už zrekultivovaného územia.
Bol by to jeden z významných krokov
v napredovaní k zvýšeniu kvality života
v našej obci s ohľadom na zabezpečenie zlepšovania životného prostredia.
Ing. Štefan Kotrus
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Zichyho námestie a cesta III-06117 v spolupráci s TTSK
Po niekoľkoročnom obracaní sa na Trnavský samosprávny kraj so žiadosťami o dokončenie rekonštrukcie cesty
III. triedy vedúcej cez našu obec odsúhlasilo zastupiteľstvo Trnavského
samosprávneho kraja prostriedky na
združenú investíciu Trnavského samosprávneho kraja a obce Voderady, predmetom ktorej je rekonštrukcia cesty
III/06117 tvoriaca prieťah obcou Voderady a miestnej komunikácie – Zichyho
námestia s napojením na Hlavnú ulicu.
Suma združených prostriedkov by mala
dosiahnuť takmer 200 tisíc EUR, pričom
TTSK by mal poskytnúť zdroje na úrovni 49%, maximálne 99.000 EUR, zvyšok
obec Voderady z vlastných zdrojov.
Spoločná aktivita je mimoriadne ná-

ročná vzhľadom k nedostatku finančných prostriedkov na oboch stranách.
O to viac si ceníme, že Trnavský samosprávny kraj zohľadnil vážnosť situácie,
zaťaženosť cesty zvýšenou nákladnou
dopravou ale v neposlednom rade aj
skutočnosť , že obec Voderady v tomto
roku oslavuje 770. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Obnovená cesta
tretej triedy, ktorá tvorí prieťah obcou,
spolu s novým usporiadaním križovatky
na Zichyho námestí by mali byť ďalším mýľnikom v modernizácii Voderád
– a to tak z hľadiska bezpečnostného
ako aj funkčného a estetického. Sme
presvedčení, že po realizácii sa budeme môcť tešiť z nového pohľadu, ktorý
prinesie určitú zmenu ako napríklad

Prístupová komunikácia k 22 b. j.
Na základe podnetov občanov z nájomných bytov obec pristúpila k realizácii
opravy a vyrovnania povrchu prístupovej komunikácie k lokalite 22 bytových
jednotiek tak, ako to bolo dohodnuté
na stretnutí nájomníkov bytov a starostu obce. Následne sa obec rozhodla rozšíriť cestu tak, aby mohla zabezpečovať
bezproblémové vyhýbanie sa protiidúcich áut a bezpečnejšiu prepravu po
tejto komunikácii, pričom zámerom
bolo na úpravu využiť recyklovaný materiál (frézovaný asfalt) a komunikáciu
tak doplniť ďalšou vrstvou, na ktorú
v budúcnosti bude možné položiť finálny asfaltový povrch. Takáto úprava
by však v súčasnosti nebolo vhodná aj
z toho dôvodu (bez ohľadu na nedostatok zdrojov), že uvedená lokalita môže
byť vzhľadom na jej nový charakter
viackrát rozkopaná kvôli pripojeniu na
siete, ktoré vedú čiastočne práve pod
touto komunikáciou. Súčasná úprava komunikácie podľa nášho názoru
zohľadňuje aktuálnu potrebu na užívanie a najmä údržbu (hlavne zimnú) tejto
cesty a umožní nájomníkom a návštev-

níkom lokality bezpečne a dostatočne
pohodne jej používanie.
(KB)

nová centrálna zóna dokončená minulý rok, ktorá sa teší veľkej obľube občanov aj návštevníkov obce, ktorí si v nej
radi posedia – napríklad aj pri pekne
rozkvitnutých leknách v jazierku pod
starým gaštanom. Spracovaná štúdia
bola zverejnená dlhodobo na diskusiu
na úradnej tabuli aj na webe. Momentálne prebieha verejné obstarávanie na
dodávateľa diela a na základe jeho výsledku budeme vedieť spresniť v akom
časovom intervale sa nám podarí uvedenú akciu zvládnuť. Nepochybne však
môžeme vyjadriť presvedčenie, že sme
veľmi blízko k naplneniu tohto cieľa
a urobíme všetko pre to, aby centrum
Voderád bolo obnovené práve v tomto
jubilejnom roku.
(obec)

Kamerový systém
Získali sme finančné prostriedky
v rámci projektu „Prevencia kriminality“ z kapitoly Ministerstva vnútra SR
vo výške 8.000 EUR. Spolu s povinným
spolufinancovaním na úrovni 2.000
EUR a vlastnými zdrojmi na úrovni
približne 10.000 EUR tak v tomto roku
plánujeme rozšíriť súčasný kamerový
systém o ďalšie body. Podľa návrhu
projektu, ktorý vychádzal z našich
doterajších skúseností s používaním
systému a po konzultácii s Políciou
SR, OO PZ Cífer to bude vykrytie križovatky Trnavská/Cíferská/Podhájska
a časti cintorína, ktorý sa dlhodobo
borí s útokmi vandalov a zlodejov.
V súčastnosti kamerový systém pokrýva väčšinu verejných priestranstiev v centre obce a školskom areáli
a vo viacerých prípadoch účinne pomohol pri objasňovaní vandalizmu
a inej trestnej a priestupkovej činnosti. Na základe záznamov v spolupráci
s políciou dokážeme identifikovať
páchateľov a čo už sa viackrát podarilo – vieme im vinu dokázať a účinne
vymôcť náhradu škody.
(KB)
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Hasičská zbrojnica
Jeden z rozpracovaných investičných
projektov je aj hasičská zbrojnica. Pomerne finančne náročný projekt realizujeme etapovite, pričom v minulosti
zrealizovaná časť diela je v súčasnosti
v reklamačnom procese, nakoľko nebola zrealizovaná kvalitatívne podľa
zazmluvnených podmienok a niektoré
časti diela – vežu a časť strechy požadujeme opraviť v súlade so zmluvnými podmienkami a najmä technický-

Klub dôchodcov
mi podmienkami. Čiastočne pokročili
práce na vybudovaní časti priečok
v nadstavbe, v príprave sú práce na rozvodoch vody a ďalších inštalácií v horných sociálnych zariadeniach, bola
zrealizovaná bezpečnostná signalizácia
a pripravuje sa vybudovanie schodiska
na horné podlažie. V prípade potenciálnej možnosti vyčlenenia dodatočných
finančných prostriedkov by sme radi
zrealizovali aj ďalšie práce.
(obec)

Dlhšie otvorená téma Klubu seniorov
má síce pomalšie, ale predsa len napredovanie. Rovnako ako iné investičné
akcie, aj táto je značne spomalená nedostatkom finančných prostriedkov. To
ale neznamená, že by sme sa neposúvali
vpred, podobne ako je to so zázemiami pre iné obecné organizácie. V tomto
roku sa zatiaľ podarilo objednať okná
a dvere a predpripraviť priestory na
napojenie nových sietí. Ak všetko pôjde podľa plánu, určite by sme v tomto
roku chceli nové okná osadiť, vybúrať
nový vchod dostupný z vonku, urobiť
nový prepoj do chodby jedálne a vybudovať nové sociálne zariadenia. Keď sa
podarí zrealizovať všetky tieto činnosti,
k otvoreniu nových priestorov klubu
budeme veľmi blízko, pretože bude ešte
potrebné zrealizovať drobné stavebné
úpravy, opravu omietok, maľovky a podlahy – a priestor bude pripravený na
využívanie. V nových priestoroch klubovne sú plánované aktivity ako krúžok
šikovných rúk, pečenia, varenie, besedy
a pod. Priestor určite využijú aj speváci
z Prameňa a nepochybne poslúži aj pre
po-dujatia realizované v priľahlom kultúrno-športovom areáli.
(obec)

Rekonštrukcia obecných objektov
Postupná modernizácia a optimalizácia všetkých obecných objektov je dlhodobý proces a zámer, ktorý postupne z roka na rok napĺňame, aj keď nie
vždy tak dynamicky ako by sme chceli.
Okrem toho, že staviame aj nové objekty (bytovky, pošta, kaderníctvo, škola, telocvičňa), množstvo prostriedkov
obec investovala hlavne do modernizácie a obnovy pôvodných budov ako
základnej školy, materskej školy, obecného úradu, klubovní a zariadení organizácií a podobne. Stále zostáva časť
budov, ktoré nevieme reálne využívať
a vedú sa diskusie o tom, ako s týmto

majetkom naložiť, napríklad stará škola,
stará pošta a podobne. Niektoré objekty máme naplánované, avšak ich obnova mešká z dôvodu nedostatku finančných zdrojov a preto musíme hľadať
riešenia pre ich optimalizáciu ako napríklad v súčasnosti bežiaci proces využitia
časti zdravotného strediska.
Budova bývalej školskej kuchyne a jedálne prešla už minulosti viacerými
zmenami a dnes je jasné, čo s ňou treba urobiť – vzhľadom na nedostatok
zdrojov nie je ešte presne možné určiť
časový plán. Budova však nedávno získala nadstavbou nových sedem bytových jednotiek a tým bola zároveň
vyriešená potreba riešenia havarijného
stavu strechy. Z prostriedkov školy bola
zmodernizovaná školská jedáleň. Bývalý školský klub bol uvoľnený a je v ňom
naplánovaná realizácia klubu pre seniorov so samostatným vchodom a zázemím ako je to popísané v inom článku.
Ďalej je potrebné vyriešiť systematicky
modernizáciu priestorov školskej ku-

chyne a spoločných priestorov, najmä
sociálneho zázemia, pretože tieto objekty sú v podstate v havarijnom stave.
Bolo by len otázkou krátkeho času, kedy
by sme prevádzku týchto objektov museli uzatvoriť z hygienických dôvodov
alebo z dôvodu nespĺňania podmienok
ich prevádzkyschopnosti. V súčasnosti
beží proces verejného obstarávania na
rekonštrukciu celej kuchyne a spoločných a sociálnych priestorov, z ktorého
výsledku by sme chceli mať jasný obraz
o finančnej náročnosti tejto akcie, vrátane potrebnej technológie. Následne
budeme môcť zvážiť rozsah a spôsob
možnej realizácie.
Súčasne bola na základe poverenia
obecného zastupiteľstva zostavená odborná komisia, ktorá má odporučiť najvhodnejší spôsob zabezpečovania stravovania žiakov a seniorov – tak z pohľadu ekonomickej výhodnosti ako aj dodržiavania potrebných noriem. O výsledkoch a záveroch vás budeme priebežne
informovať.
(obec)
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Voderadský park
Historicky prvýkrát od vtedy, ako svoje
panstvo opustili pôvodní majitelia Zichyovci (Keglewichovci) dochádza po
viac ako polstoročí k dosádzaniu nových stromov do voderadského parku.
Zubom času a nedostatočným záujmom o zachovanie tohto historického
skvostu došlo k výraznej degradácii celého parku, ktorej výrazne pomohol nedostatok vody spôsobený dlhodobým
odstavením vodného náhonu. Výrazné škody park utrpel hneď na sklonku
druhej svetovej vojny, keď v ňom sovietska armáda mala dočasne zriadené zázemie pre opravy tankov, ale aj
v neskoršom období, keď prišlo k postupnému výpadku takmer všetkých
vzácnych druhov stromov a postupnému prerastaniu náletovými drevinami.
V súčasnosti je na základe projektovej
dokumentácie, ktorú zabezpečil Trnavský samosprávny kraj spracovaná

podrobná inventarizácia drevín a rovnako navrhnuté kroky pre postupnú
obnovu parku. Projektová dokumentácia bola konzultovaná a odsúhlasená pamiatkovým úradom, pod ktorý
voderadský park s kaštieľom spadajú
ako zapísané národné kultúrne pamiat-

ky. Projekt obnovy počíta s postupnou
asanáciou niekoľkých stoviek stromov,
ktoré vznikli najmä náletovou činnosťou (najmä druh alhantus) a niekoľkých
desiatok až stoviek stromov v havarijnom stave ohrozujúcich bezpečnosť
návštevníkov parku. Projekt obnovy

umožnil dosadenie prvých stromov
v zmysle schváleného projektu. Aktivitu Trnavského samosprávneho kraja
v tomto smere oceňujeme a zároveň

sa k nej pripájame tým, že časť výsadby
realizuje aj sama obec – a to na parcele
vo vlastníctve obce Voderady. Môžeme tak urobiť vďaka tomu, že projekt
obnovy spracovaný Trnavským samosprávnym krajom zahŕňal aj toto územie vo vlastníctve obce. Pre nezáujem
a odpor iných vlastníkov však projekt
nerieši obnovu častí parku vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických
osôb. V spoločnej iniciatíve o záchranu
a zachovanie historického a prírodného kultúrneho dedičstva s Trnavským
samosprávnym krajom chceme pokračovať v rámci možností aj v budúcnosti
a zachovať tak voderadský park aj pre
budúce generácie – a to v čo najlepšom
stave.
(obec)
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Oslavy obecného výročia 1243 - 2013
Obecné slávnosti sa stávajú pevnou
súčasťou aktivít v mnohých dedinách.
Sú viazané k výročiam, mottám, dávajú obyvateľom možnosť stretnúť sa
a zaspomínať „pod jednou strechou“.
Obec Voderady, Obecné zastupiteľstvo
v spolupráci s kultúrnou komisiou pripravujú oslavy 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Voderady, ktoré
sa uskutočnia 21. a 22. septembra 2013.
Slávnostným úvodom programu osláv
bude vystúpenie Slovenského speváckeho zboru Adoremus, ktorého tóny zaznejú v piatok, 20.9., po sv. omši, o 19tej hodine v kostole sv. Ondreja. V sobotu dopoludnia vás všetkých pozývame
do parku, kde sa uskutoční prezentácia
miestneho dobrovoľného hasičského
zboru. Hlavnou myšlienkou osláv je
„úcta k človeku“. Ďakujeme všetkým,
ktorí nepodcenili výzvu obecného
úradu a kultúrnej komisie a zapojili sa
spoločne s nami do hľadania osobností, občanov, ktorí sa významne podieľali

alebo naďalej podieľajú na rozvoji obce
a šírení dobrého mena obce Voderady. Oceňovanie osobností bude mať
v programe osláv výročia obce významné miesto. Slávnostný program v sobotu so začiatkom o 14-tej hodine môžu
obyvatelia sledovať priamym prenosom
zo sály kultúrneho domu na veľkoplošnú obrazovku umiestnenú na hlavnom
pódiu . Alegorický sprievod, s pestrým
zastúpením organizácií pôsobiacich
v obci, vás od kaštieľa cez Hlavnú ulicu
dovedie do centra diania kultúrno-spoločenského programu, pripraveného
pre nás všetkých na parkovisku vedľa
kultúrneho domu. Veríme, že cimbalová hudba ako aj vystúpenie dychovej
hudby nás všetkých dobre naladia do
pokračovania zábavy v štýle country,
počas ktorej si určite nenechajte ujsť
porcovanie grilovaného býka. Do tanca aj na počúvanie zahrá Plastik DUO,
o polnoci oslavy zavŕši pestrofarebný
ohňostroj. V nedeľu, 22.9.2013, po sláv-

nostnej svätej omši, počas ktorej budú
posvätené symboly obce a insígnie
starostu, nezabudneme na modlitbu
za všetkých zomrelých rodákov. Na ihrisku bude o 15-tej hodine odpískaný
futbalový exhibičný zápas „ Vodzerady do teho “, v ktorom si zahrá Horný
konec proti Dolnému. Nezabudli sme
ani na našich najmenších, pre ktorých
bude v malej telocvični pripravené milé
divadelné bábkové predstavenie „Martinka v ríši rozprávok.“ Počas dvoch dní
budete mať možnosť pozrieť si výstavy
fotografií, obrazov Tibora Bilčíka, výšiviek, exponátov z histórie regiónu, výstavy organizácií a ZUŠ vo Voderadoch.
Sprístupnená pre verejnosť bude aj
hrobka Zichyovcov pod kostolom.
Príďte a oslávte výročie našej stále krajšej obce Voderady, počas dvoch dní si
nájdite čas na spomienky, stretnutia
s rodákmi , príjemné posedenie a dobrú zábavu. Dovidenia v septembri !
M. Šišková

PROGRAM OSLÁV 770. VÝROČIA NÁJDETE NA: www. voderady.sk
Rukami a srdcom 2013 - umelecký festival
Umelecký festival Rukami a srdcom
sa stal tradičnou súčasťou letných dní
v našej obci. Už po šiesty krát sa chystáme zrealizovať najväčšie kultúrnospoločenské podujatie roka vo Voderadoch. Program ktorý je pre návštevníkov pripravený prináša netradičné
spestrenie všedných dní. Filozofia dvojdňového festivalu s množstvom kvalitných interpretov prešpikovaná bohatým sprievodným programom bola
v minulosti objavná, avšak sa postupne
začala míňať svojmu cieľu. Niekedy bol
našinec zahltený množstvom kvalitných interpretov, na úkor čoho sa nám
pomaly vytrácal prvotný zmysel podujatia. Na festivale sme aj v ostatnom
roku mali možnosť v priebehu dvoch
dní zhliadnuť program, ktorý je porovnateľný s festivalmi organizovanými za
účelom komerčného zúročenia. Tento
fakt však nenapĺňal myšlienku zakotvenú v samotnom názve festivalu „rukami a srdcom“. Rukami a srdcom, teda
nezištne a zo srdca, povýšiť zábavu na
spoločenskú udalosť.
Realizačný tím v tomto roku začal prí-

pravu nového ročníka s Vami - občanmi
Voderád. Krátko po festivale sme oslovili občanov prostredníctvom anketových lístkov, na základe ktorých sme
hľadali a snáď aj našli správne smerovanie podujatia. Každý, kto mal záujem
mohol pridať ruku k dielu a formovať
spoločné dielo. Našlo sa mnoho priaznivcov, ktorí nám referovali svoj postreh, nápad, či kritiku. Každá myšlienka
prešla diskusiou a dnes môžeme povedať, že sme pripravení realizovať umelecko-spoločenské podujatie vytvorené
nami pre nás.
A čo nás teda čaká na festivale Rukami
a srdcom v roku 2013?
Avizovaná zmena pre rok 2013 spočíva
v jednodňovom trvaní festivalu, kvalite
však neuberie, naopak program a hudobná dramaturgia je v tomto ročníku postavená veľmi citlivo so zreteľom
na rozmanité spektrum návštevníkov.
Každý hosť by si mal v programe nájsť
niečo svoje. Pre skôr narodených sme
pripravili v predvečer festivalu dychovú
hudbu s ľudovým rozprávačom, pre rodičov našich detí vystúpenie žiakov zá-

kladnej umeleckej školy. Pre tínedžerov
v sobotu vystúpi kapela Smola a hrušky. Stredná generácia určite ocení kapelu Slovak tango, ktorá zaujme vkusnou hudbou slovenského šansónu, no
a pre širokú verejnosť tu bude Husľové
trio Explosion a napokon kapela POLEMIC. A keďže festival by nemal byť len
miestom, kde budeme počúvať hudbu,
pripravili sme si pre vás milé spestrenie
v podobe tanečnej hudobnej skupiny
LUX.
Na prípravách tohtoročného festivalu
pracovalo množstvo ľudí, stretávali sme
sa takmer rok a spoločne sme pripravili neobyčajné podujatie. Radi by sme
preto aj touto cestou vyjadrili svoju
vďačnosť všetkým počnúc starostom,
poslancom obecného zastupiteľstva,
zástupcom komisií, reprezentantom
obecných organizácií, ale predovšetkým Vám ľuďom z Voderád, pretože
bez vás všetkých by naša snaha nemala
zmysel...
Tešíme sa na vás 26. a 27. júla v areáli
ZŠ Voderady.
(organizačný štáb)
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Základná škola
MDD v škole
Posledný májový deň sa na našej škole
niesol v duchu zábavy a hier. Už tradične sme v škole oslavovali najkrajší
sviatok všetkých detí - Medzinárodný
deň detí. Tohtoročný sa niesol v športovom duchu. Súťažilo sa vo všetkých
možných disciplínach. Pre deti I. stupňa
pripravili naši hasiči zábavné hry a súťaže na školskom dvore. Vyskúšali si tiež
ako sa strieka z naozajstnej hasičskej
striekačky. Nechýbala ani tradičná opekačka a chutný koláč, ktorý pre všetky
deti upiekol náš ujo kuchár. Pre žiakov
II. stupňa pripravili pani učiteľky tradičné, ale aj netradičné súťaživé športové
hry. Decká si tiež zmerali svoje sily v
medzitriednych zápasoch v basketbale
a vybíjanej. Počas celého dňa si mohli
žiaci 5. - 9. ročníka zastrieľať zo vzduchovky v priestoroch malej telocvične.
Akcia sa naozaj vydarila, hoci počasie
ráno neveštilo nič dobré. Nakoniec sa
umúdrilo a naše deti si tak svoj sviatok
naplno užili.

Týždeň hlasného čítania
Kniha - priateľ človeka. V dnešnej dobe
to už pomaličky prestáva byť pravda. Z
nášho života pomaličky začína vytrácať
krása písaného slova, veršu. Aj z tohto
dôvodu sa naša škola už niekoľko rokov
zapája do národného projektu Týždeň
hlasného čítania, ktorý je na našej škole
vyvrcholením mesačných marcových
aktivít školskej knižnice. Celý marec
prebiehajú v našej knižnici aktivity za
merané na podporu čítania a čitateľských aktivít. Aj tento rok nás v knižnici
poctili svojou návštevou staré mamy,

hyňa, rozprávková babička ale aj chudobný žobrák. Témou tohtoročného
Týždňa hlasného čítania boli rozprávky
z Európy. Deti hľadali v rozprávkach indície, z ktorých potom zložili myšlienku
tohtoročného Týždňa hlasného čítania.
Na záver získali všetky deti účastnícke
certifikáty.

Krúžok Prakticky do života
V tomto školskom roku sme na škole
zaviedli nový záujmový krúžok, ktorý
sme nazvali Prakticky do života. Náplňou práce tohto krúžku je naučiť deti
základom varenia, pečenia, ale aj zá-

Kurz prvej pomoci
kladnom ručných prác. Krúžok sa teší
veľkej obľube, čomu nasvedčuje aj mimoriadny záujem. Prihlásilo sa nám až
50 detí, ktoré krúžok aj aktívne navštevujú. Vzhľadom na tento vysoký počet
sa deťom na krúžku venujú až tri pani
učiteľky a preto sú tiež deti rozdelené
do niekoľkých skupín. Každú stredu
popoludní sa z našej školskej kuchynky šíri príjemná vôňa chutnej polievky,
hlavného jedla a ako inak, sladučkého
koláča. Deti s obľubou nielen varia ale
svoje diela aj s chuťou pojedia. Na poslednom krúžku sa konala ochutnávka
vlastnoručne zhotovených jedál, ktoré
deti priniesli do školy. Ochutnávalo sa
a veru bolo si na čom pomaškrtiť. Pani
učiteľky na záver vyhodnotili najlepších kuchárov za celý školský rok. Ako
odmeny získali naozajstné kuchárske
varešky.

Projektové vyučovanie
ktoré nám s radosťou prečítali niekoľko
rozprávok. Spolu s deťmi sme vytvorili
zaujímavé leporelá. Na záver sa konal
Týždeň hlasného čítania, kedy deťom
každý deň čítali rozprávky najrôznejšie
rozprávkové bytosti - kráľ, kráľovná, bo-

tívnu a tvorivú samostatnú prácu žiaka
ako jednotlivca, prípadne skupiny, na
zvolenom projekte. Na hodinách informatiky mali žiaci možnosť pracovať na
viacerých projektoch. Piataci pracovali
na projekte „Môj on - line herbár“, ktorý
si v tlačenej podobe odniesli aj domov.
Šiestaci dostali vymyslieť rozprávku v
spracovať ju v prezentačnom editore.
Projekt dostal názov „Rozprávka pre
kamaráta“, ktorý potom prezentovali
našim najmenším žiakom - prvákom.
Pracovali tiež na projekte „Amerika v
obraze“, ktorý súvisel s učivom geografie. Siedmaci zasa vytvorili v textovom
editore svoju vlastnú encyklopédiu.
Naši ôsmaci už tradične pracujú na
projekte „Moje školské roky“, v ktorom
spracovali zaujímavo a vtipne svoje
osemročné pôsobenie na základnej
škole. Projekt spracúvali v textovom a
prezentačnom editore. Projektové vyučovanie je medzi žiakmi veľmi obľúbené aj z dôvodu väčšej voľnosti, tvorivosti a možnosti vlastnej sebarealizácie.

Dôležitou prioritou našej školy je
okrem rozvoja jazykového vzdelávania,
ktoré sa realizuje prostredníctvom zvýšeného počtu hodín cudzieho jazyka,
aj využívanie moderných foriem vyučovania. Jednou z nich je projektové vyučovanie. Vyučovanie je zamerané na ak-

Ľudský život je jedinečný a neopakovateľný. Nemáme ani viac životov, ani
žiadne tlačidlo späť, ako v počítačovej
hre, aby sme vrátili niekomu stratený život. Preto je veľmi dôležité už od útleho
detstva učiť život zachrániť. Po minuloročných veľmi dobrých skúsenostiach z
kurzu prvej pomoci pre žiakov II. stupňa sme zorganizovali kurz prvej pomoci už pre žiakov 3. a 4. ročníka. Žiaci si
vypočuli z úst pracovníčok Červeného
kríža dôležité informácie ako poskytnúť
prvú pomoc. Následne si všetci prakticky vyskúšali ako správne pomôcť pri
záchrane ľudského života.
ZŠ - pokračovanie na str. 25
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Základná umelecká škola
nického vybavenia pre školu a vykonanie množstva administratívnej práce.
Napokon sa chcem poďakovať starostovi obce Voderady JUDr. Marekovi Turanskému MBA za vzácne presvedčenie
a dôveru v zmysel existencie nekomerčných projektov, ktorých cieľom je
zušľachťovanie ľudskej osobnosti a za
veľkorysú finančnú podporu, bez ktorej by nebolo možné realizovať viaceré
dobré nápady, vďaka ktorým naša škola
funguje a je príťažlivá pre mnohých zá-

ujemcov.

Záverečný koncert
a predstavenie ZUŠ
vo Voderadoch
Celoročná každodenná práca učiteľov
a detí v Základnej umeleckej škole vo
Voderadoch býva už tradične prezentovaná na záverečnom koncerte a predstavení. V školskom roku 2012/2013
tomu samozrejme nebolo inak. V druhý júlový piatok sa v Kultúrnom dome
vo Voderadoch uskutočnil slávnostný
Záverečný koncert ZUŠ. V programe
koncertu sa predstavil folklórny súbor
školy ako aj sólové výkony najúspešnejších žiakov. Záverečný koncert máva
každoročne aj príchuť bilancovania
a hodnotenia, a inak tomu nebolo ani
tentoraz. V programe koncertu vystúpil
pán riaditeľ Mgr. art. Michal Matejčík,
ktorý ocenil najúspešnejších žiakov
školy. Mladí umelci našej školy, ktorý
počas školského roka aktívne pracovali
na zveľaďovaní svojho talentu dostali
od riaditeľa školy vecnú cenu a diplom.
Literárno-dramatický odbor prezentoval svoju činnosť v rámci divadelného
predstavenia, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 16.júna opäť v Kultúrnom dome vo
Voderadoch. Súčasťou oboch podujatí
bola výstava prác detí z výtvarného odboru.

Pobočka ZUŠ
vo Voderadoch v obci Cífer
Školské lavice osireli. Džavot detí, nedočkavo sa tešiacich na letné prázdniny, zaznieva kdesi v diaľke. Školský rok
2012/2013 sa schýlil ku koncu. Keď sa
uzavrie jedna kapitola života, naskytá sa

príležitosť pre retrospektívu. V pokoji, s
rozvahou a s určitou mierou odstupu
sa ohliadnime za minulými udalosťami
a zažitými skúsenosťami. Zhodnoťme
ich význam, vplyv na súčasný stav vecí
a prínos do budúcnosti.
Z pohľadu učiteľky ZUŠ vo Voderadoch
- elokované pracovisko (ďalej len e. p.)
Cífer som sa vo svojom príspevku zamerala konkrétne na zhodnotenie významu existencie umeleckého vzdelávania v mikroregióne 11plus. Základná
umelecká škola vo Voderadoch píše už
druhý školský rok históriu úspešného
rozšírenia svojho pôsobiska do obce Cífer. Záujem obyvateľov Cífera o obnovenie inštitúcie poskytujúcej základné
vzdelanie v umeleckých odboroch bol
veľmi silným impulzom, ktorý oslovil
starostu obce Cífer a našiel pochopenie
a podporu predovšetkým u zriaďovateľa ZUŠ vo Voderadoch – Obecného
úradu vo Voderadoch a najmä u jeho
ústretového starostu JUDr. Mareka Turanského MBA. Z tejto harmonickej
spolupráce uzrel svetlo sveta jedinečný
projekt, ktorý v dlhodobo pretrvávajúcej ekonomickej situácii Slovenska
a preferovaných hodnôt v spoločnosti,
je malým zázrakom.
Životnú púť našej rozšírenej ZUŠ sme
začali po zmluvnej dohode s riaditeľom ZŠ Cífer Mgr. Ivanom Kovačócym
na pôde základnej školy, ktorá nám
poskytla vlastné priestory vo vybraných triedach. Za jeho ústretovosť mu
v mene všetkých pedagógov e. p. Cífer
ďakujeme. Veľká vďaka patrí nášmu riaditeľovi Mgr. art. Michalovi Matejčíkovi
za jeho vedenie, iniciatívu, ľudskú podporu, zabezpečenie materiálno-tech-

V školskom roku 2012/2013 navštevovalo ZUŠ vo Voderadoch e. p. Cífer celkovo 61 študentov, ktorí sa mohli vzdelávať v 3 hudobných odboroch: hre na
klavíri, hre na zobcovej flaute a hre na
gitare. Rastúci záujem obyvateľov Cífera o základné umelecké vzdelanie v našej ZUŠ prispel k tomu, že sa jej malý
pedagogický kolektív pozostávajúci
spočiatku z dvoch učiteliek rozrástol
o dvoch nových zamestnancov. Počet
pedagogických zamestnancov e. p. Cífer je ku koncu tohto školského roku 4.
Významným míľnikom v rozvoji našej
školy sa stala udalosť, keď ZUŠ získala
k septembru 2012 vlastné priestory pre
výučbu v budove ZŠ Cífer, v miestnosti bývalej obecnej knižnice. Tento krok
prispel k zlepšeniu nášho pracovného
prostredia a napokon ku skvalitneniu
našej pedagogickej práce. Jej výsledkom bolo 8 koncertov v priebehu šk.
roku 2012/2013 realizovaných v novej
obecnej knižnici a prevažne vo veľkej
sále Kultúrneho domu Cífer a získanie
bronzového pásma žiačky Simony Pinkasovej (pedagóg Mgr. art. Mária Miklovičová) v renomovanej celoslovenskej
interpretačnej súťaži v sólovej hre na
klavíri Schneidrova Trnava.
K septembru budúceho školského roku
nás čaká veľmi príjemná zmena v podobe koncertného krídla, ktoré bude
inštalované do veľkej sály Kultúrneho
domu v Cíferi. Našim malým talentom
zo základnej umeleckej školy sa tak
naskytne motivujúca príležitosť zahrať
si na nástroji hodnom profesionálnych
koncertných umelcov a ich rozvíjajúce
sa interpretačné umenie sa tak môže
posunúť na vyššiu kvalitatívnu úroveň.
Iniciátorom tohto významného posunu
k lepšiemu je Mgr. art. Michal Matejčík
a občianske združenie Ars Boni, ktoré
v spolupráci s Obecným úradom Cífer
ZUŠ - pokračovanie na str. 18
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Superman či Mechúrik
Koščúrik? Nie! Tento príbeh
je o iných hrdinoch.
O deťoch z Voderád
Kultúrny dom vo Voderadoch by pokojne 16. júna 2013 mohol dostať iný
názov inštitúcie, ktorý by ho v tento
deň vystihoval podstatne viac. Tým názvom by bolo: „Divadlo detí a mládeže
vo Voderadoch“. A o aké deti a mládež
sa jedná? Sú to talentovaní mladí herci,
ktorí navštevujú literárno-dramatický
odbor ZUŠ vo Voderadoch. Práve oni sa
svojim predstavením postarali o dobrú
náladu a búrlivý potlesk obecenstva.
Mladí herci okúsili slávu na doskách,
ktoré znamenajú svet a tak sa zapísali
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do mysle nejedného prítomného diváka. Obecenstvo malo možnosť vidieť
hneď dve rozprávkové satiry. Známeho
Mechúrika Koščúrika od Milana Rúfusa a menej známy príbeh Čiernovlasý
princ od rozprávkara Pavla Dobšinského. Pavol Dobšinský a Milan Rúfus vo
svojich dielach nesú odkaz pre súčasnú
generáciu rovnako, ako komixový superman. Pútavé príbehy sú plné tvorivej fantázie a podnetov na divadelné
spracovanie. Príbeh, kde dobro víťazí
nad zlom vždy prežije , neumiera a sa
stáva fenoménom.
Tu zvoní zvonec a rozprávky je koniec.
Nie však tej Vašej, na divadlo mladých
hercov sa môžete tešiť aj na budúci rok.
Milí rodičia a tu je odkaz pre Vás, ak by

Vaše deti radi navštevovali literárnodramatický odbor (LDO), stačí prísť do
školy a prihlásiť ich. LDO pomáha harmonicky rozvíjať osobnosť žiaka, podporuje jeho schopnosť kolektívne cítiť
a vyrovnávať sa s novými situáciami
hravou formou, lebo nie je nič horšie,
ako smutná a zamračená tvár.

mala iný charakter aj priebeh. Mamičky
si vymieňali aj iné životné skúsenosti
a poznatky . Spestrením boli ,,perličky“
výroky ich detí domáceho a škôlkárskeho prostredia. Atmosféra bola fantastická a deti sa cítili možno lepšie ako
doma lebo boli aj so svojimi mamička
a aj s kamarátmi. Tento krát bol plač pri
odchode domov.

uverili, že naozaj zima odišla až po našom utopení symbolickej Moreny, lebo
až po tejto tradícii konečne vykuklo teplejšie slniečko.

Materská škola
SPOLUPRÁCA
SO SPOLOČNOSŤOU
,,SAMSUNG“
V spolupráci s pracovníkmi spoločnosti
Samsung sme zorganizovali už druhú
akciu tento krát tvorivých dielní s jar-

MORENA, MORENA
kdes kľúče podela ? Tento rok to bolo
ako z pomýleného scenára. Zima nie
a nie odísť. Topenie Moreny sme odkladali ako teplý zemiak ale nakoniec sa
nám to podarilo. A všetci sme nakoniec
nou tematikou. Odpadový materiál z ich
podniku nám ponúkol nové možnosti
a kreativita našich učiteliek všetkému
dodala ten správny nádych . Administratívny pracovníci boli milo prekvapení
ako sa odpad dá krásne a tvorivo využiť.
Pomáhali deťom vytvárať rôzne kraslice,
kvietky a dekorácie, ktoré nám následne zdobili materskú školu počas celých
jarných sviatkov. V rámci dobrej komunikácie sme ich oslovili a prisľúbili nám
ako vianočný darček televízny prijímač
pre najmenšie deti.
Dúfame, že na to nezabudnú !

TVORIVÉ MAMIČKY
Už tradične vytvárali výrobky spolu so
svojimi deťmi a ich nové námety a nápady si určite uchováme aj do budúcna.
Táto akciu síce s rovnakou tematikou

HUDBA A KRÁSNE SLOVÁ
Nám zneli na komornom koncerte v Základne umeleckej škole. Naši bývalí
kamaráti z materskej školy umožnili
deťom prežiť ladné tóny klavíra, veselé
tóny gitary na ktoré sme si aj zaspievali
,,aspoň tí, ktorí sme vedeli“ a flauta vyvolala až mrazenie na tele. Poďakovali
sme deťom aj malou sladkou odmenou.
Môžu byť na nich rodičia ale aj učitelia
pyšní.
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MAMIČKA ,
POKLAD NAJDRAHŠÍ.

Sviatok na ktorý sa naozaj nezabúda !
Byť matkou znamená veľa, ale byť dobrou matkou je umenie. Pred všetkými
dobrými matkami snímam klobúk. Náležite sme si ich uctili vystúpením v kultúrnom dome so skupinou predškolákov a menšie deti prejavili svoju vďaku
v prostredí svojej triedy, kam sme mamičky veľmi radi pozvali. Odovzdaním
piesní a básničiek spolu s darčekmi,
ktoré samé deti vytvorili sme sa poďakovali za všetku lásku a starostlivosť.

SOKOLIAR

Chovateľ dravých vtákov bol v materskej škole prvý krát, a môžeme povedať, že nebanujeme.
Prehliadka a prezentácia veľkých dravých vtákov bola pre deti veľmi zaujímavá a vzrušujúca. Dozvedeli sme sa
o živote týchto dravcov veľa nových
informácií. Spoznali sme : sokoliara,
myšiaka hôrneho, kaňu, krkavca, výra ,
sovu . Cvičenie týchto zvierat musí byť
veľmi náročné a preto sme boli prekvapený, na aké povely reagovali. Vypustení do prírody sa vždy vrátili k pánovi.

MDD

Ako po iné roky späť sme na otvorený
deň pri tejto príležitosti pozvali aj deti,
ktoré do MŠ zavítajú prvý krát v septembri . Žiaľ, opäť si príroda robila čo sa
jej zachcelo a nepriaznivé počasie nás
zahnalo do vnútorných priestorov. Ale
my sme sa nedali znechutiť. Hry a súťaže detí pokračovali a tancovanie s balónmi medzi čelami a metlový tanec
mali najväčší úspech a poriadne sme sa
zasmiali.
Sladkou odmenou im bola čokoládová
fontána , misa jahôd a banánov. Čokoládoví čertíci odchádzali domov opäť
raz usmiati a spokojní. Veď to bol ,,ICH
DEŇ“

ROZLÚČKA
S PREDŠKOLÁKMI.

Nikdy neviem definovať pocity a charakter tohto dňa.
Emócie, spomienky, čo ich čaká? Ako sa
im bude dariť? Urobili sme pre ne všetko? Budú na nás spomínať v dobrom?
A ešte veľa, veľa otázok nám prelieta
hlavou keď ich vidíme nastúpených,
dôstojne stojacich pred nami v symbolických talároch ako veľkých predško-

lákov. Ani po toľkých rokoch nedokážem zadržať slzy a je úplne jedno ako
to vyzerá ... Je to pre nás ako kolektív
najemotívnejší deň s nimi v materskej
škole.
Samozrejme, že um želáme vždy len to
najlepšie a úspechy ktoré možno prekvapia aj ich samých.
Ďakujem touto cestou všetkým, kto
akokoľvek podieľal na tomto krásnom
a slávnostnom dni : výboru ZRPŠ, občianskemu združeniu ,,Voderadské
žabky“ ,našej p. Hutárovej za ušite talárov, p. Grežďovej za tortu a celému
kolektívu MŠ.

VÝLET- PIEŠŤANY

Zasa koniec roka ani sme sa nenazdali.
Medzi deťmi dohady o výlete, čo tam
bude , ako sa na lodi správame a kopec ďalších informácií na detské hlavy
z dôvodu ich bezpečnosti. Možno nás
niektoré aj počúvali ale veľa z nich už
boli myšlienkami na výlete. A bolo naozaj parádne . Najviac sa z nás tešili čajky okolo výletnej lode počas plavby po
Váhu.
(AP)

Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo - Deň zdravia
Dňa 18.5.2013 sa v našej obci uskutočnil Deň zdravia. Podujatie zorganizovala
komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo v spolupráci s obecným úradom.
Skutočnosť, že nepodceňujeme starostlivosť o svoje zdravie potvrdila aj účasť
obyvateľov, ktorí si prišli odmerať krvný tlak, hodnoty cukru a tukov v krvi.
Prví návštevníci a záujemci o podujatie na podporu zdravia dostali jabĺčko.
V dnešnej uponáhľanej dobe si sotva
uvedomujeme dôležitosť navštevovať
svojho praktického lekára, za účelom

preventívnej prehliadky. Často prídeme k lekárovi bohužiaľ neskoro, kedy je

náš zdravotný problém ťažko riešiteľný
a spôsobí nezvratné poškodenia nášho
zdravia. Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo môže podujatie vyhodnotiť
ako veľmi prospešné, keďže jednoduchým zmeraním základných hodnôt
sme u niekoľkých obyvateľov odhalili
začínajúce problémy a odporučili navštíviť lekára. Poďakovanie patrí organizátorom a všetkým ,ktorí podujatie svojou
účasťou podporili.
Tešíme sa na Vás nabudúce, priatelia !
		
(sociálna komisia)
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Reprezentačný obecný ples

Stavanie mája

Dňa 2. februára 2013 sa v našej obci
uskutočnil tradičný Reprezentačný
obecný ples. Aj v tomto roku sme sa
tešili vysokej návštevnosti. Zeleno vanilková balónová výzdoba, ktorá
zdobila sálu kultúrneho domu dodala
plesu dôstojnú atmosféru. Pán starosta
a manželia Faktoroví privítali prichádzajúcich hostí a ponúkli ich výbornou
slivovičkou a hruškovicou, ktorá hostí
výborne naladila.
Keď sa hostia pousádzali, slova sa ujal
pán starosta, ktorý svojim príhovorom

V utorok 30.4.2013 sa v našej obci
uskutočnilo tradičné stavanie mája.
Do prípravy tohto nádherného podujatia sa zapojili miestne organizácie –
TJ Družstevník, ktorí tradične nachystal a vyzdobil máj a tiež zabezpečil občerstvenie – výbornú cigánsku, vínko
a nealko nápoje. Dobrovoľný hasičský
zbor asistoval pri riadení dopravy počas stavania mája. Krátko pred 19,00
hodinou sa námestie pred kostolom
zaplnilo občanmi, ktorí prišli podporiť
a povzbudiť voderadských mládencov pri stavaní mája. Tohto roku máj
pomohli mládencom dozdobiť farebnými stužkami deti z folklórneho súboru, ktorý pôsobí na ZUŠ vo Voderadoch. Deti spolu so speváckym súborom Prameň zaspievali krásne ľudové
piesne, ktoré povzbudili mládencov,
a tak sa o chvíľu týčil nad Voderadmi
symbol jari. Deti z folklórneho súboru
piesňami priviedli prítomných až na
parkovisko ku kultúrnemu domu, kde
čakalo na všetkých občerstvenie a posedenie pri hudbe.
Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a organizácii podujatia ďakujeme a tešíme sa na
ďalšie ročníky.
(kultúrna komisia)

ples otvoril a poprial všetkým príjemnú
zábavu. Nasledovala ukážka orientálnych tancov v podaní tanečnej skupiny Al Sahar pod vedením Ing. Klačovej.
Otvárací plesový valčík tohto roku zatancovali zamestnanci obecného úradu a poslanci obecného zastupiteľstva,
ku ktorým sa postupne pridali takmer
všetci hostia. Po krátkom tanečnom
kole nasledovala ukážka brušných tancov.
Do tanca a na počúvanie hrala hudobná skupina ORPHEUS. Prítomní hostia
sa výborne zabávali, o čom svedčal
vždy plný tanečný parket. Dúfame, že
sa hostia dobre cítili a zabavili. Spoločnosť SAMSUNG Display Slovakia s.r.o.
darovala ako cenu do tomboly televízny prijímač Samsung LCD Monitor.
Tohtoročný ples finančne podporila
spoločnosť Termomont Dolná Krupá
s.r.o. a spoločnosť One Fashion Outlet s.r.o..
(obec)

Deň učiteľov
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa uskutočnilo 22. marca v kultúrnom dome vo
Voderadoch slávnostné posedenie učiteľov a pracovníkov školy.
Podujatie otvoril starosta obce svojím
prejavom, ktorý vyústil poďakovaním
pedagogickým pracovníkom a zamestnancom školy. Nasledoval krátky
program základnej umeleckej školy
pod vedením pána riaditeľa Mgr art.
Michala Matejčíka. Ten sa niesol v slávnostnej nálade a ako už býva zvykom
vo výbornej kooperácii žiakov a učiteľov. Záverečnú reč plnú krásnych prirovnaní predniesol pán riaditeľ základnej školy Mgr. Augustín Bachratý.
Týmto spôsobom sme si pripomenuli

prácu učiteľov, ktorá sa nezaobíde bez
lásky k deťom, trpezlivosti, individuálneho prístupu ku žiakom, neustáleho
vzdelávania sa i pasovania sa s problémami každodenného školského života.
		
(kultúrna komisia)

Deň matiek
Druhá májová nedeľa tradične patrí
všetkým našim mamičkám a starým mamičkám. Pri tejto príležitosti pripravila
kultúrna komisia v spolupráci s obecným úradom oslavy Dňa matiek, ktoré
sa uskutočnili 12.5.2013 o 16,00 hodine
v sále kultúrneho domu. Po privítaní
a úvodnej krásnej básni sa prítomným
prihovoril pán starosta JUDr. Marek Turanský a dôstojný pán Mons. Ján Bučík.
Deti zo materskej školy zarecitovali krás-

ne básničky, zaspievali pesničky a zatancovali. Deti zo Základnej umeleckej
školy sa predviedli hudobným programom a na záver zaspieval nádherné
piesne spevácky súbor Prameň. Počas
programu si prítomní moli pochutnať
na malom občerstvení, ktoré pre ne pripravil obecný úrad. Všetkým, ktorí prijali
naše pozvanie na spoločné posedenie
ďakujeme a tešíme sa na stretnutie na
budúci rok.
(MŠ)
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Uvítanie detí do života
Dňa 16. júna 2013 pripravila kultúrna
komisia pri OcÚ vo Voderadoch milú
slávnosť Uvítanie detí do života, ktorá
sa konala v spoločenských priestoroch
kultúrneho domu. Zišli sme sa v krásne
nedeľné popoludnie, aby sme pozdravili a privítali medzi nami nádejných
občanov našej obce. Boli to : Adamec
Jakub, Bachratá Simona, Císarová Zu-

zana, Čičmišová Lea, Fatranský Tomáš,
Formanko Kristián, Gregušová Soňa,
Krajčovič Maxim, Luha Lukáš, Méri Igor,
Popa Ariana Ela, Smolová Alexandra,
Vavrinčík Patrik a Živický Damián.
Slávnostnú atmosféru umocnil hrou na
hudobný nástroj pán Csaba Köböl. Vedenie obce Voderady v snahe podporiť
mladé rodiny poskytuje novonarode-

ným deťom peňažný vklad ako základ
na ich materiálne zabezpečenie. Po
krátkom úvode a kultúrnom programe
starosta obce JUDr. Marek Turanský
odovzdal rodičom vkladné knižky, poprial im veľa zdravia, šťastia a trpezlivosti pri výchove ich detí. Mamičky boli
obdarené krásnym kvetom.
Mgr. Helena Císarová

Deň detí vo Voderadoch
1.jún

neodmysliteľne patrí deťom
a oslavám ich sviatku. Aj tento rok kultúrna komisia v spolupráci s miestnou
organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov a Obecným úradom Voderady zorganizovala pre deti športovozábavné popoludnie.
Obavy zo zlého počasia sa našťastie
nenaplnili a o 14-tej hodine sa na
všetkých, ktorí sa prišli zabaviť do kultúrno-spoločenského areálu usmialo
slniečko. Síce trošku zubaté, ale hlavne, že na nás nepršalo. Deti mali veľkú
radosť hlavne z nafukovacej šmýkačky,
ktorej dali poriadne zabrať.
Pripravená pre ne bola už tradične čokoládová fontána s chutnými kúskami
ovocia. Deti súťažili v rôznych športových disciplínach, napr. beh vo vreciach, hod granátom na cieľ, hod loptičkou, slalom s loptou, jazda zručnosti na
bicykli a mnohé ďalšie.
Za výhry v jednotlivých kategóriách si
deti odniesli pekné a hodnotné ceny.
Novinkou Dňa detí a prekvapením
pre všetkých boli chutné koláče, ktoré

s láskou pre naše deti upiekli milé tety
dôchodkyne. Koláčiky rôznych vynikajúcich chutí a vôní mali u detí veľký
úspech a napriek tomu, že ich bolo neúrekom , veru nezostala ani omrvinka.
Na pamiatku a za odmenu dostali tety

dôchodkyne od organizátorov podujatia symbolickú drevenú varešku. Chceme touto cestou poďakovať všetkým,
ktorí sa na príprave Dňa detí podieľali
a našim deťom želáme iba úsmev na
tvári.
Alena Morvayová

Obecné noviny

Mariášový turnaj
Obecný úrad sa rozhodol nadviazať na
niekoľkoročnú tradíciu Poľovníckeho
združenia, ktoré sa v roku 2013 rozhodlo tradíciu prerušiť. Preto obec v spolupráci s kultúrnou komisiou zorganizovala Mariášový turnaj. Uskutočnil
sa v sobotu 16.marca 2013 v sále kultúrneho domu vo Voderadoch. Hráči
začali prezentáciou v čase od 8,00 do
9,00 hod. V cene zaplateného štartovného si mali možnosť vyzdvihnúť dve
jedlá, kávu a fľašku kvalitného vínka

s logom obce, ktorú si ako prezentačný predmet obce odniesli domov.
Aktívne sa do mariášu zapojilo 36 hráčov. Okrem obyvateľov Voderád to
boli účastníci z okolitých obcí regiónu
Trnava, ale aj z Bratislavy, Stupavy, Záhorskej Bystrice , Serede atď.
Atmosféra počas celého turnaja bola
veľmi príjemná a pokojná, pričom nechýbalo napätie a zábava vyplývajúca
zo samotnej obľúbenej kartovej hry.
V spoločenských priestoroch kultúrneho domu bolo zabezpečené kvalitné občerstvenie, o ktoré sa postaral
pán Roman Hrivňák so svojim tímom.
Vynikajúci guláš a fašírky z diviny,
ktoré pripravil, si pochvaľovali nielen
hráči, ale za symbolickú cenu ich mali
možnosť ochutnať aj obyvatelia obce
a všetci, ktorí prišli turnaj podporiť.
Mariášový turnaj všetci zúčastnení
zhodnotili veľmi pozitívne s prisľúbením účasti aj v ďalšom ročníku. Ďakujeme poslancovi OZ Ing. Jozefovi Matúšovi so synom za výdatnú pomoc
pri organizovaní a hladkom priebehu
podujatia. Sme presvedčení, že sme
dôstojne nadviazali na predchádzajúcu tradíciu, podstatne vyššie nasadili
latku kvality a tým podporili ambíciu
do budúceho roka zdvojnásobiť počet
účastníkov turnaja. Podľa ohlasov zúčastnených je to reálny cieľ. Tešíme sa
na vás o rok priatelia!
(obec)
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ARS BONI, občianske združenie
Potom sme sa vybrali na detské
Noc s Andersenom prvé.
ihrisko hľadať stratené vajíčka. Po ná-

Občianske združenie Ars Boni v spolupráci s Obecným úradom zorganizovalo
aj tohto roku podujatie Noc s Andersenom. Do tohto medzinárodného podujatia sme sa zapojili už po piaty krát.
Podujatie je venované Hansovi Christianovi Andersenovi. V našej knižnici
nocovalo 19 detí. Po príchode si všetci
povybaľovali svoje veci, deti sa rozdelili
do dvoch skupín a začalo sa pracovať.
Prvou úlohou bolo nakreslenie erbu
a vymyslenie názvu skupiny. Po oboznámení sa s programom sme sa poobliekali a išli sme von pohľadať náš stromček
Rozprávkovník.
Tohto roku sme mu kvôli nepriaznivému
počasiu nečítali rozprávku, ale deti mu
zaspievali ľudové piesne a zatancovali.
Pospomínali sme na prvú rozprávkovú
noc, keď sme náš stromček posadili. Porozprávali sme deťom ako toto podujatie vzniklo, ktoré deti ako nocovali ako

Škôlkari v knižnici

Pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky
a týždňa slovenských knižníc obecnú
knižnicu navštívili deti z Materskej školy
vo Voderadoch.
V dňoch 19. – 21.3.2013 sa postupne
pod vedením pani vychovávateliek vystriedali všetky skupiny.
Ako prví nás navštívili „maláci“, ktorí si
záujmom prezreli priestory obecnej
knižnice.
Po rozprávke, ktorú si vypočuli z podania tety knihovníčky mali možnosť
ukázať svoju fantáziu a zručnosť v kreslení. Druhý deň patril „veľkej skupine“.
Porozprávali sme sa, akú cestu musí
prejsť knižka, kým sa dostane do políc
knižnice. Deti si so záujmom prezerali
knižky pre deti , z obrázkov, ktoré namaľovali sme pripravili malú výstavku.
Najpočetnejšou skupinou boli „stred-

vrate do knižnice sme si trochu odpočinuli a posilnili sme sa dobrou večerou.
Takto posilnení sme sa pustili do riešenia úloh, ktoré boli ukryté vo vajíčkach.
Počas noci nás navštívil aj pán starosta
a predseda OZ Ars Boni, ktorý priniesol
deťom list. Po jeho otvorení sme zistili,
že je niekde ukrytý poklad. V liste sme
našli aj kľúč, ktorým sme si otvorili bránu k pokladu. Podľa indícií sme poklad
nakoniec našli. Po vyčerpávajúcom hľadaní sme sa posilnili bábovkou.
Ďalej nasledovalo hlasné čítanie rozprávok, riešenie kvízov a tiež sme tvorivo
písali rozprávky na ľubovoľné témy. Deti
sa uložili na spánok a pred spaním sme
si ešte prečítali rozprávku. Všetci boli
unavení ,tak čoskoro knižnica stíchla
a ponorila sa do hlbokého spánku. Po
prebudení si deti pobalili svoje veci
a spoločne si porozprávali zážitky z noci.
Deti odchádzali domov trochu unavené, ale spokojné. Každý si okrem krásnej
knižky s venovaním odniesol domov aj
množstvo zážitkov, ktoré prežil spoločne so svojimi kamarátmi. Už teraz sa tešíme na ďalšiu rozprávkovú noc, ktorá sa
uskutoční v piatok 4. apríla 2014. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k organizácii tohto
podujatia.
				
(AM)

náci“, ktorých asi najviac zaujal zostup
po schodoch do pivničných priestorov,
kde sa obecná knižnica nachádza. Vypočuli si poučný príbeh o psíkovi a svoju fantáziu mohli taktiež prejaviť grafickým stvárnením rozprávky. Všetky deti
si z knižnice odniesli okrem sladkostí,
balónov a farbičiek hlavne nové zážitky a poznatky do budúcna. Veríme, že
sa v krátkom čase do obecnej knižnice
opäť vrátia a spolu so svojimi rodičmi sa
stanú našimi vernými čitateľmi.
(AM)
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Hudbou proti drogám

Prvý letný podvečer 21. jún 2013 sa
niesol v znamení myšlienky boja proti
drogám.
Nakoľko je téma závislostí stále aktuálna a vážna, občianske združenie Ars
Boni sa rozhodlo v spolupráci s komisiou pre sociálne veci a zdravotníctvo
a Obecným úradom vo Voderadoch zor-

ganizovať podujatie na podporu boja
proti zneužívaniu drog. Ako ovplyvňujú
zdravie a život človeka psychoaktívne
látky, patologické hráčstvo, alkohol a
iné závislosti nám prišla porozprávať
MUDr. Šelingová z kliniky drogových
závislostí psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku.
Veľké uznanie patrí dvojici mladých
mužov Pavlovi a Dominikovi z komunitného centra, ktorí neváhali „vyjsť
s kožou na trh “ a pútavo rozprávali
svoje životné príbehy. Pavol opisoval,
za akých okolností sa dostal k drogám,
aký bolestný je pád na dno, čo droga
z človeka urobí, ako je dôležité možno s vypätím posledných síl zabojovať
a vymaniť sa z pazúrov svinstva zvaného DROGA. Spolu s Dominikom porozprávali o živote v komunite, ako sa
nevzdávať a veriť v dobro.
Pozvanie podporiť podujatie prijali hudobní hostia – Bianka Bokorová s akustickým doprovodom Jozefa Veselského
a pop-rocková kapela BOOM z Hlohov-

Bez matky to nejde

ca. Mladým talentovaným hudobníkom patrí veľká vďaka za vynikajúcu
atmosféru z koncertu a hlavne, že prijali pozvanie účinkovať bez nároku na
honorár, s cieľom podporiť myšlienku
boja proti závislostiam.
Ďakujeme všetkým, ktorí podujatie prišli podporiť, napriek skoro tropickým
teplotám dali prednosť sále kultúrneho
domu a komornej atmosfére prednášky
pred osviežením na kúpalisku.
Piatkový večer splnil svoj účel. Cieľom
Ars Boni je hľadať a objavovať dobro

v ľuďoch a šíriť ho ďalej. Mladí ľudia,
ktorí podľahli drogám, väčšinou po
nich siahnu v ich citovej prázdnote. Cítia sa nedocenení, neuznávaní, prestávajú si vážiť samých seba, ubližujú sebe
a svojim blízkym.
Nájdime si čas pre seba, pre svoju rodinu, pre priateľov...nezabúdajme na
úsmevy, objatia a povzbudivé slovo. Iba
tak sa nám podarí vyzdvihnúť dobro v
nás.
M. Šišková

Občianske združenie Ars boni
v
spolupráci
so
Základnou
umeleckou školou vo Voderadoch
usporiadalo v nedeľu 24. februára
2013
netradičné
divadelné
predstavenie s názvom „Bez matky
to nejde“.
Tradícia divadelných predstavení
v našej obci neexistuje, a preto
usporiadanie takéhoto podujatia
bolo novou výzvou pre organizátorov
ako aj pre širokú verejnosť.
Každý, kto sa prišiel pozrieť do
kultúrneho domu, mal možnosť
vidieť skvelú muzikálovú divadelnú
hru o nepoddajnom anjelovi
a o živote sv. Jana Bosca. Muzikál
s komediálnym podtónom bol
fikciou odohrávajúcou sa medzi
nebom a zemou, ktorý si účinkujúci
saleziáni z Trnávky naštudovali
podľa
scenára
talianskeho
autora Paola Ziniho. Divadelné
predstavenie si našlo svojho diváka
a preto sa členovia OZ Ars boni budú
snažiť pokračovať v organizovaní
podobných podujatí.
			
(Ars Boni)
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/pokračovanie zo str. 28/

do posledného krúžku tejto sezóny, ktorý sa uskutočnil v júni pred prázdninami.
Svedčí o tom skutočnosť, že pôvodne prihlásený počet detí sa v priebehu
krúžkov rozšíril na takmer dvadsiatku,
čo je pri tak špecifickom krúžku zaujímavé zistenie, lebo na začiatku sme predpokladali záujem tak približne 4-5 detí.
Teoretické poznatky sme samozrejme
dopĺňali praxou a tak sme sa naučili niečo o živote včiel, príprave a typoch úľov,
včelích produktoch, náradí a kvitnúcich
rastlinách. Posadili sme spoločne lipu
malolistú a naučili sa mnoho iné zaujímavé veci. Zistili sme, že včelárenie zďaleka neznamená len „med lízať“ ale je
to o niečom inom. Dobrá nálada a nadšenie, ktoré krúžky sprevádzali nasvedčujú, že by v novom včelárskom krúžku
mohol vyrásť nejeden skutočný včelár.
Tešíme sa na jesennú časť sezóny a ďaľších nových členov, lebo hneď po prázdninách v septembri budeme v krúžkovej
činnosti pokračovať.
Marek Turanský

Lukostrelecký krúžok
Novú aktivitu lukostreleckého krúžku
zabezpečuje občianske združenie Ars
Boni v spolupráci s lukostreleckým
klubom Archery club Geronimo z Trnavy a s obcou Voderady. Po vysvetlení
základnej teórie obsluhy luku, predvedení rôznych druhov lukov a poučení o bezpečnostných opatreniach
a postupoch pri narábaní so zbraňou,
ktorou luk bez pochybnosti je, sa pod
dozorom skúsených inštruktorov deti
zamerali na streľbu do terčov. Terče
umiestnené na terčovniciach, ako aj
v podobe 3D modelov zvierat, odolávajú postupne sa zlepšujúcim streleckým pokusom. Zistili sme, že trafiť
stred terča nie je také jednoduché, ako
to vyzerá na prvý pohľad. Postupne
však zlepšujeme techniku streľby ako
aj presnosť.
(PK)

ZUŠ - pokračovanie zo str. 11

spoločne zafinancovalo realizáciu
tohto peňažne nákladného projektu.
Veľká vďaka preto patrí všetkým dobrodincom, ktorí realizáciu našej túžby
podporili.
Čo dodať na záver? Snáď len toľko, aby
sa našej škole naďalej darilo tak, že
bude stále príťažlivá pre ľudí: poslucháčov, pre ktorých sa naše koncerty
môžu stať príjemným zážitkom, pre
našich súčasných žiakov, ktorých sme
si získali pre hudbu a v neposlednom
rade pre nových záujemcov o štúdium, ktorí sa rozhodnú venovať svoj
voľný čas tejto ušľachtilej aktivite.
Budeme veľmi radi, keď sa časom aj
v cíferskom elokovanom pracovisku
ZUŠ vo Voderadoch budú môcť otvoriť nové študijné odbory a škola bude
poskytovať aj v tejto obci komplexné
a rozmanité možnosti v oblasti základného umeleckého vzdelania, ktoré napokon môžu obohatiť kultúrny
život v celom regióne o nový rozmer.
Prajem nášmu riaditeľovi Mgr. art. Michalovi Matejčíkovi veľa tvorivých síl
a entuziazmu do ďalšej práce a napokon prajem ešte veľa rokov pôsobenia vo funkcii starostu JUDr. Marekovi
Turanskému MBA, vďaka ktorému je
naša vzájomná spolupráca požehnaním.			
(MM)

Obecné noviny

strana 19

Floppers
Ďalší odohratý ročník I. okresnej ligy vo
futsale bol asi najťažší v doterajšej existencii Floppers Voderady. Nášmu mužstvu sa nedarilo tak, ako by sa malo a jeseň bola pre nás veľmi náročná. Chalani
dokázali v 13. kolách nazbierať len chudobných 6 bodov, preto zimnú prestávku strávili na poslednom mieste. Na jar
do tímu pribudol nový hráč Brestovanský Peter, a jeho talent bol vidieť v každom zápase. Aj vďaka nemu Flopperi
potiahli šnúru desiatich zápasov bez
prehry, pripísali si do tabuľky ďalších
24 bodov a napokon skončili ročník na
desiatom mieste. Najlepším strelcom
Floppers sa opäť stal Zelenský Filip, ktorý rozosmútil súperových brankárov 23
krát. V polovici júna sa mužstvo zúčastnilo prvého turnaja amatérskych futbalových tímov v Trnave s názvom Prengo
cup 2013, kde za účasti 24 tímov skončilo na piatom mieste. Tento výsledok
určite pridal hráčom potrebnú sebadôveru, a vlial optimizmus do ďalších
súbojov, ktoré ich od septembra čakajú.
(ŠS)

NOVÉ KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA OD SEPTEMBRA 2013
Rozvrh

(viac o kurzoch na www.voderady.sk)
max.
počet

Počet hodín
(45min)

Časy

KURZU

Platba

Tvorivej
angličtiny

Základná
cena
balíčka

naraz -15%

Názov BALÍČKA

veková kategória

READY PLUS

prváci, druháci

ut/štv

14,15 - 15,00

6

8

72

4

275 €

234 €

1 x 59 Euro + 3 x 69 Euro

STEADY PLUS

tretiaci, štvrtáci

pon/str

14,15 - 15,00

6

8

72

4

275 €

234 €

1 x 59 Euro + 3 x 69 Euro

GO PLUS

piataci, šiestaci

ut/štv

15,10 - 15,55

6

8

72

4

275 €

234 €

1 x 59 Euro + 3 x 69 Euro

JUNIOR 1 PLUS

siedmaci - deviataci

pon/str

15,10 - 15,55

6

8

72

4

309 €

263 €

1 x 65 Euro + 3 x 77 Euro

JUNIOR 3 PLUS

siedmaci - deviataci

ut/štv

16,05 - 16,50

6

8

72

4

309 €

263 €

1 x 65 Euro + 3 x 77 Euro

streda

16,05 - 16,50

6

8

36

4

183 €

156 €

1 x 39 Euro + 3 x 46 Euro

JUNIOR konverzácia PLUS stredoškoláci

Dni

min.
počet

na splátky

naraz -9%
DOSPELÍ práve začínam

dospelí

pon/str

17,00 - 18,30

6

8

36

105 €

96 €

-

DOSPELÍ upevňujem

dospelí

ut/štv

17,00 - 18,30

6

8

36

105 €

96 €

-

DOSPELÍ konverzácia
Individuálny kurz one-toone

dospelí

streda

18,40 - 20,10

6

8

36

105 €

96 €

-

1

2

20

320 €

291 €

individuálne

Výhody prednostného zápisu DETÍ a JUNIORI:
osobná zľava - 15% z plnej výšky balíčka pri platbe naraz,
osobná zľava -15% z 1.splátky v prípade platby na splátky,
učebnice v cene kurzu*2 x poldeň Tvorivej angličtiny počas jesenných/jarných prázdnin
* v prípade zápisu na kurzy po 9.8.2013 je potrebné si zakúpiť učebnice v cene 24 Euro/žiak a 36 Euro/dospelý
Prednostný zápis bude prebiehať v období od 1.7.2013 do 9.8.2013, s registráciou a úhradou za vybraný kurz v tomto termíne.
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Hasiči

hodností a na záver Výročnej členskej
schôdze bol schválený program činnosti DHZ na rok 2013, po ktorom nasledovali neformálne diskusie medzi zúčastnenými členmi a pozvanými hosťami.
„Pochovávanie BASY“ už tradične pripravujeme v sobotu pred „škaredou
stredou“. Tohto roku to bolo už štrnástykrát! Kultúrny dom vo Voderadoch bol
znovu obsadený do posledného miesta. Aj tohtoročná „BASA“, ako po minulé
roky, bola ohodnotená veľmi kladne,
o čom nasvedčuje aj vysoká návštevnosť podujatia. Po skončení hlavného
programu bola vyžrebovaná tombola
a tanečná zábava trvala až do skorého
rána.
Jarné kolo súťaže mladých hasičov „Plameň“, sa tohto roku uskutočnilo v obci
Šúrovce, kde naše dievčatá obsadili 2.
miesto a chlapci skončili na 6. mieste.
Súťažilo sa v požiarnom útoku s vodou
a preteku jednotlivca. Okresné kolo hry
„Plameň“ opäť hostila blízka obec Zeleneč. Náš zbor reprezentovalo družstvo
mladých hasičiek. Súťažilo sa v štafete
CTIF. V silnej konkurencii sa dievčatá z
DHZ Voderady umiestnili na 1. mieste.

Dobrovoľný hasičský zbor vo Voderadoch začal tento rok na Výročnej valnej hromade za rok 2012 v družobnom
Sbore dobrovolných hasičů Velké Pavlovice na južnej Morave. Privítali nás v
nových reprezentačných priestoroch
mesta Velké Pavlovice, kde po oficiálnej časti VVH bola neformálna diskusia
spojená s degustáciou miestnych vín.
S týždenným odstupom sme pohostili priateľov spoza rieky Moravy u nás
na Výročnej členskej schôdzi - dňa 19.
januára 2013 v spoločenských priestoroch Kultúrneho domu vo Voderadoch.
Pozvanie prijali aj viacerí hostia, medzi
ktorými boli: Ing. Ivan Mička – predseda OV DPO v Trnave, Mgr. Augustín
Bachratý, Mons. Ján Bučík a zahraničná
delegácia z družobnej obce Velké Pavlovice, vedená veliteľom SDH p. Petrom
Hasilom. Na schôdzi boli prednesené:
Správa o činnosti DHZ za rok 2012, v
ktorej bola zhodnotená obsiahla činnosť zboru v uplynulom roku a Správa o
hospodárení DHZ v roku 2012. Boli povýšení niektorí členovia DHZ do vyšších

Nezabúdame ani na Medzinárodný deň
detí. Organizujeme ho v spolupráci s
vedením a učiteľským zborom Základnej školy vo Voderadoch ako športovooddychové dopoludnie pre všetkých
žiakov, ktorí navštevujú miestnu školu.
Družstvo mužov sa zúčastnilo na viacerých súťažiach, napr. Obvodové
kolo pripravenosti v Hornej Krupej (3.
miesto), Okresné kolo pripravenosti v
Dolnej Krupej (9. miesto). Sú členmi Západoslovenskej hasičskej ligy, ktorá sa
práve rozbieha. Zbor organizuje taktiež
Nočnú pohárovú súťaž, ktorá sa konala
29. 6. 2013 v miestnom parku. Naši členovia sa zúčastnili okrem pohárových
súťaží aj súťaží „Železný hasič“ v Bápokračovanie na str. 22

na kurz v školskom roku 2013/14

Záväzná prihláška - VODERADY

SMS správou

Meno:________________ Priezvisko:_______________________ Dátum narodenia: ______________

Osobné údaje študenta

IDD:

listovou zásielkou

Adresa:________________________________ Telefón:______________________ E-mail:________________________

Písomný kontakt s Harmony
Uprednostňujem písomný kontakt s Harmony: emailom

Cena k úhrade:_________________

READY PLUS (prváci, druháci), 275 Euro
STEADY PLUS (tretiaci, štvrtáci), 275 Euro
GO PLUS (piataci, šiestaci), 275 Euro
JUNIOR 1 PLUS (siedmaci - deviataci) - začiatočníci, 309 Euro
JUNIOR 3 PLUS (siedmaci - deviataci) - mierne pokročilí, 309 Euro
JUNIOR konverzácia PLUS (stredoškoláci), 183 Euro
DOSPELÍ práve začínam (dospelí začiatočníci), 105 Euro
DOSPELÍ upevňujem (dospelí mierne pokročilí), 105 Euro
DOSPELÍ konverzácia (dospelí pokročilí), 105 Euro
INDIVIDUÁLNY KURZ one-to-one, 320 Euro

Osobná zľava:____________

DOTÁCIA Z OBCE 10% Z CENNÍKOVEJ CENY!

Údaje o programoch

Kurz č.1
Kurz č.2
Kurz č.3
Kurz č.4
Kurz č.5
Kurz č.6
Kurz č.7
Kurz č.8
Kurz č.9
Kurz č.10

Údaje o platbe

Základná cena kurzu:

a. Naraz

b. Na splátky

1. splátka vo výške ______________ Eur najneskôr do začiatku kurzu
2. splátka vo výške _________ _____ Eur k 15.novembru 2013
3. splátka vo výške _______________ Eur k 24.januáru 2014
4. splátka vo výške _______________ Eur k 11.aprílu 2014

Spôsob platby
Bankovým prevodom
účet Harmony č. 4017143022/7500 (ČSOB)
VS: 2013-14
KS: 0308
Poznámka: meno_priezvisko študenta

Podpis rodiča: ____________________________

Týmto sa prihlasujem na vybraný typ kurzu a súhlasím s platbou za kurz a študijným poriadkom Harmony - TCP.

V Trnave dňa: ___________________________
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Stolný tenis
Stolnotenisový klub Voderady ukončil
svoju prvú sezónu v 8.lige majstrovstiev okresu Trnava . Úvodnú sezónu
2012/2013 odohrali hráči v nasledovnom zložení: Orešanský Vít, Szilágyi
Peter, Zlatohlávek Luboš, Schiffel Vlado,
Hanzel Jozef a Mizera Roland.
Po základnej časti sme postúpili do
nadstavby, v ktorej prvé štyri družstvá
bojovali o konečné umiestnenie, pri-

čom víťaz 8.ligy postupoval priamo do
7.ligy . Naše družstvo skončilo celkovo
na 3.mieste. Veríme že v nasledujúcom
ročníku majstrovstiev okresu zabojujeme o postupové umiestnenie.
B-družstvo Voderád pokračovalo v druhom ročníku amatérskej interligy, v ktorom skončili na treťom mieste. Amatérsku ligu odohrali nasledujúci hráči: Kozáková Stella, Kabilová Katka, Bachratý
Martin, Sitár Ľuboš, Zatko Ľuboš a Maár
Jozef.
Mládežnícki členovia nášho klubu sa
zúčastnili aj v tomto roku na majstrovstvách okresu žiakov ročník 2012/2013.
Chlapci nastúpili v zložení : Jakub Zveřina, Gregor Bilčík, Samo Morvay, ktorí
skončili v prvom kole v Špačinciach na

treťom mieste a ďalej nepostúpili.
Dievčatá v zložení: Junásková Dada,
Kabilová Katka, Kozáková Stelka a Halgašová Zuzka po jednoznačnom postupe v prvom kole si poradili aj s družstvom Jaslovských Bohuníc a postúpili
do finále, v ktorom podľahli žiačkam
ZŠ Spartakovská a skončili ako druhé
v okrese. Vzhľadom k tomu, že za družstvo ZŠ Spartakovská hrali slovenské reprezentantky je aj druhé miesto našich
dievčat veľkým úspechom.
Stolnotenisový klub Voderady okrem
účasti v hore uvedených ligách usporiadal v januári tohto roka otvorený turnaj
za účasti pozvaných hráčov z Cífera,
Častej, Pácu, Vištuka, Trakovíc, Zálesia
a Voderád, ktorý mal vysokú športovú
úroveň .
Horšie dopadol turnaj o pohár starostu

obce, čo sa týka účasti aj napriek tomu
že bol dobre zabezpečený z hľadiska
občerstvenia (v štartovnom bolo zahrnuté: klobása, mastný chlieb s cibuľou,
pagáče, víno, pivo a nealko formou
švédskych stolov). Poctivá príprava turnaja zo strany členov stolnotenisového klubu vyšla neúčasťou obyvateľov
Voderád pre ktorých sa hlavne turnaj
organizoval nazmar. Veríme že v budúcom ročníku bude väčšia účasť, veď
našim členom v tomto turnaji nejde
o víťazstvo ale spropagovanie a prilákanie ľudí k stolnému tenisu , ktorý má aj
vo Voderadoch svoju históriu a v súčasnosti aj podporu obce.
Taktiež naši členovia reprezentovali
našu obec aj na turnajoch v rámci regiónu. Na turnaji v Dubovej obsadil Víto
Orešanský 2.miesto , na turnaji v Ružindole skončil Vlado Schiffel na 1.mieste
a Víto Orešanský na 2.mieste, na turnaji družstiev v Častej družstvo Voderád v zložení : Orešanský, Zlatohlávek,
Mizera a Schiffel tento turnaj vyhralo.
Na turnaji v Cíferi sme sa podieľali aj
organizačnou výpomocou a Orešanský
obsadil 2.miesto z 50-tich hráčov. (VŠ)
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Aerobik

„Aj ďaleké cesty začínajú prvým krokom.“ (Lao-c´)

Pri príležitosti 1. výročia založenia a aktívneho pôsobenia Wing Tsun, sme 7. júla
2013 uskutočnili v areáli ZŠ s MŠ vo Voderadoch spoločenskú akciu pre všetkých
členov a ich priateľov. Celé stretnutie sa nieslo v uvoľnenej a familiárnej atmosfére. Keďže počasie nám náramne prialo, celú akciu sme odštartovali na dvoch
krásnych koníkoch, na ktorých sme mali možnosť jazdiť, čo si všetci zúčastnení
nesmierne užili. Niektorí odvážlivci nám predviedli prvú formu: Siu Nim Tau v stoji
na koni aj počas jazdy. Po úvodnej jazde na koňoch sme zahájili naše p odujatie
slávnostným krájaním torty, ktorá zároveň odštartovala podvečerný ľahký tréning
zameraný na senzopsychomotorické rozvíjanie, podporu tvorivého myslenia, pestovanie spolupatričnosti a dôvery. Pri tomto ľahkom tréningu sme spojili užitočné
so zábavným, čo ocenili aj naši hostia a priatelia veselým smiechom.
Počas celého stretnutia sa podávali domáce špeciality a občerstvenie pre neutíchajúcich a dobre baviacich sa cca 40 krkov. V podvečerných hodinách sa podával
rodinný guláš, ktorý predčil naše chuťové očakávania. Dobrá nálada sa nás držala
až do poslednej nohy, ktorá sa rozlúčila s touto veselou akciou a odkráčala v ulici
zahalenej tmou. Sme radi, že sme sa mohli takto spolu stretnúť a zabaviť, no teraz
prichádza čas opäť tvrdo trénovať a naučiť sa pár nových ťahov. Teším sa na ďalší
ročník, ďakujem Vám všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tomto
stretnutí. Wing Tsun je viac než sebaobrana... prídi sa o tom presvedčiť medzi nás.
Váš Si Hing M.V.

„Nerob druhým to, čo nechceš, aby iní robili tebe.“ (Konfucius)

Každý pondelok a stredu sme sa stretávali na aerobikových hodinách a teraz prichádzajú zaslúžené prázdniny.
Verím, že sa na jeseň stretneme aspoň v tak dobrej kondícií, v akej sme
skončili, možno ešte lepšej :). V máji
sme mali aerobikové popoludnie a ja
musím ešte raz poďakovať manželom
Molnárovým za pomoc a všetkým,
ktorí sa zúčastnili, za podporu. Ak
bude záujem, určite niečo podobné
ešte zorganizujeme.
Pekné leto želá vaša cvičiteľka
Zuzana.

Hasiči / pokračovanie zo str. 20/
novciach nad Bebravou, Trenčianskej
Teplej a v Abraháme. Vo všetkých 3
vyššie spomenutých súťažiach vyhral
1.miesto náš člen – Milan Vyhlídal.
Ale neorganizujeme len súťaže a spoločenské podujatia. Naši členovia v
spolupráci s preventivárom obce urobili plánované preventívne prehliadky domov. Vykonali sme taktické cvičenie v Základnej škole zamerané na
vedenie hasenia vo viacpodlažných
budovách. V neposlednom rade sme
nápomocní Obecnému úradu pri rôznych činnostiach spojených s chodom
obce (polievanie zelene v obci, čistenie obecných komunikácií a rôznych
iných aktivitách). Tradícia státia pri
Božom hrobe na veľkonočnú sobotu a
organizácia procesií je tiež našou neoddeliteľnou činnosťou.
Viliam Benkovský, DHZ Voderady
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Futbalisti

Deti deťom

TJ Družstevník Voderady zastrešuje 3 mužstvá. Chlapci pod vedením trénerov
2 krát do týždňa trénujú a cez víkend absolvujú zápas.
Žiaci pod vedením Mareka Bachratého obsadili 4. miesto keď dokázali nastrielať
102 gólov.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kopánka Trnava
Horné Orešany
Zvončín-Ružindol
Voderady
Bohdanovce
Bučany
Smolenice
Biely Kostol
Brestovany
Cífer
Majcichov
Špačince

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

18
16
15
15
12
12
11
8
6
4
3
1

2
2
3
2
2
0
3
3
1
3
1
0

2
4
4
5
8
10
8
11
15
15
18
21

168
85
91
102
59
65
55
60
31
26
32
10

25
26
27
56
44
42
54
63
72
104
141
130

56
50
48
47
38
36
36
27
19
15
10
3

Dorastenci úćinkovali v oblastných majstrovstvách a obsadili veľmi pekné
5. miesto.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Šúrovce
Kopánka Trnava
Hrnčiarovce n./P.
Smolenice
Voderady
Zeleneč
Brestovany
Opoj
Modranka
Cífer
Križovany-Vlčkovce
Ružindol-Zvončín
Dolné Orešany
Zavar

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

23
19
17
14
15
14
14
13
12
6
5
5
3
3

1
2
2
4
1
3
2
3
2
2
5
2
5
4

2
5
7
8
10
9
10
10
12
18
16
19
18
19

125
114
114
71
70
82
70
78
61
57
37
34
39
44

29
45
42
47
49
66
75
65
81
95
96
118
98
90

Aj v tomto roku sme pokračovali
v myšlienke „ Babky Darinky “ a nachystali sme pre naše deti netradičný
Deň detí. Usporiadali sme olympiádu,

70
59
53
46
46
45
44
42
38
20
20
17
14
13

ktorá sa konala na detskom ihrisku.
Najkrajšie na netradičnom podujatí
bolo, že jednotlivé športové disciplíny
nachystali pre deti ich starší kamaráti.
Deti súťažili v skákaní vo vreci, hode
loptičkou, v behu okolo prekážok
a rôznych iných disciplínach. Všetci,
ktorí sa zúčastnili na netradičnom
podujatí boli aj netradične odmenení. Odmenou boli medaily – čokolády Fidorky, ktorým sa súťažiaci veľmi
potešili. Na záver podujatia bola vylosovaná tombola, takže výhercom bol
každý účastník.
(GH)

Hráči „A“ mužstva obsadili vo veľmi vyrovnanej súťaži 9. miesto.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Malženice
Zeleneč
Biely Kostol
Majcichov
Košolná
Kátlovce
Dobrá Voda
Dechtice
Voderady
Bučany
Suchá n./P.
Pavlice
Špačince
Bohdanovce
Ružindol
Trstín

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

28
19
16
15
15
14
13
13
12
13
11
9
9
8
6
4

1
6
4
6
3
3
6
6
8
4
7
5
3
2
4
2

1
5
10
9
12
13
11
11
10
13
12
16
18
20
20
24

153
72
68
56
60
57
72
58
61
62
48
50
48
75
36
35

18
33
50
34
53
52
68
58
58
61
60
71
97
89
80
129

85
63
52
51
48
45
45
45
44
43
40
32
30
26
22
14
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Poľovníci - výsadba novej zelene

Poľovnícke združenie Gidra Voderady
sa aj v tomto roku uberá plánom práce odsúhlasenom na výročnej členskej
schôdzi vo februári. Poľovnícky rok sa
nám začal každoročnou povinnou akciou každého poľovníka – Jarným sčítavaním zveri, nariadené Obvodným
lesným úradom. Ďalšou veľkou akciou
bola brigáda na výsadbe stromov
a ostatnej zelene. Na stretnutí, ktoré
sa uskutočnilo medzi starostom obce
Voderady a zástupcami PZ Gidra Voderady ohľadne zveľaďovania životného
prostredia, ako aj zvyšovania stavov
drobnej zveri, boli navrhnuté lokality
a parcely vo vlastníctve obce určené
na výsadbu zelene. Zástupcovia PZ Gidra navštívili Lesnú škôlku v Trsticiach
a Ovocnú a okrasnú škôlku v Čiernej
Vode, kde boli odborníkmi odporučené
a ponúknuté dreviny a následne vypracovali plán výsadby. Obec Voderady fi-

nančne zabezpečila sadbový a ostatný
materiál a PZ Gidra zrealizovalo práce spojené s výsadbou. Členovia PZ
sa brigády zúčastnili takmer so 100%
účasťou. Vysadili sme asi 700 stromov
(agát, javor, moruša, plánky...) a asi 400
podrastov a kríkovín ( svíb, rešetliak,
baza, lignustrum...) a obnovili sme tak
skoro už zabudnutú tzv. ,,Barčákovu
drážku“. Zaliatie vodou zabezpečili členovia DHZ Voderady. V letnom období
pripravujeme každoročné posedenie
s rodinami a priateľmi PZ. Pripravujeme
sa aj na festival RUKAS, kde už tradične
podávame divinový guláš. V septembri
sa tiež zapojíme do osláv 770. výročia
obce Voderady. V cezročnom období sa
každý člen individuálne venuje svojmu
pridelenému rajónu, kde sa musí postarať o to, aby boli krmelce udržiavané,
vyčistené a zabezpečené soľou a minerálnymi lizmi. Spoločnými silami obno-

vujeme staré a budujeme nové poľovnícke zariadenia v revíri a už v tomto
období začíname so zabezpečovaním
krmiva pre zver na zimné zásobenie.

žiť myseľ a potešiť srdcia dobrých ľudí.
Našimi piesňami sa snažíme rozdávať
radosť vďačným poslucháčom. V poslednom období náš voderadský zbor
Prameň úspešne reprezentoval našu
obec na prehliadke speváckych súborov v Pezinku. Prehliadka sa niesla pod
názvom Slnko v nás. Zo šiestich pozvaných súborov sme si odniesli najvyššie
ocenenie Cenu primátora mesta Pezinok. Aj toto ocenenie nás veľmi potešilo. Momentálne sa zodpovedne pripravujeme na X. Festival seniorských
speváckych zborov a skupín, ktorý sa

bude konať v amfiteátri v Jaslovských
Bohuniciach. Festivalu sa zúčastní 11
speváckych súborov z okresu Trnava,
Galanty a Detvy. Takisto ako každý rok
sa pripravujeme na vystúpenie na našom voderadskom festivale Rukami
a srdcom. A na záver chcem znovu poďakovať v mene všetkých členov súboru Prameň starostovi obce p. JUDr. M.
Turanskému, ktorý má pre našu prácu
veľké pochopenie, vždy nás finančne
i morálne podporí, ďalej poslancom OZ
a OcÚ i všetkým našim priaznivcom.
Mgr. Helena Císarová

„Poľovníctvu zdar.“
Ľuboš Zatko
poľovnícky hospodár PZ Gidra Voderady

Prameň
„ Každá pesnička kúzlo má,
len keď sa s láskou spieva.
Na bolesť dá ti zabudnúť,
pri nej sa krásne sníva ... “
Tak ako prameň čistej pramenistej
vody osvieži unaveného človeka po
namáhavej púti životom, tak aj piesne
speváckeho zboru Prameň chcú osvie-
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Základná škola
pokračovanie zo str. 10

Envirokoncert
ECO GLASS TOUR

ZO JDS - z činnosti za I. polrok
Aj naďalej sa výbor ZO na čele s predsedníčkou p. M. Psotovou snaží svojimi
pripravovanými podujatiami obohatiť
život našich seniorov. I keď sa zdá, že
niektoré sa opakujú, ale ich kvalita stúpa a naši seniori majú o ne stále záujem. Dňa 8. mája sme tak ako každý rok
pripravili pre našich seniorov zájazd do
Bratislavy na výstavu Flóra 2013. Zúčastnilo sa 45 členov. Bolo čo obdivovať, prípadne si aj kúpiť. Niektorí seniori navštevujú relaxačné centrum v Horných Salibách, majú možnosť dobre sa
vykúpať v bazénoch, využiť perličkový
kúpeľ a pod. Dňa 4. apríla v Cíferi sa
konala akcia pod názvom „ Babičkine
dobroty“, kde naše členky (18) pripravili a priniesli na ochutnanie 27 druhov
jedál a jednu tortu, ktorá sa všetkým
najviac páčila. Dňa 20. júna sme sa
opäť zúčastnili turistického zrazu seniorov okresu Trnava ( 412 seniorov )
v prekrásnom prostredí v Orešanoch,
ktoré organizuje výbor OkrO JDS v Trnave. Naše milé seniorky pomáhajú aj
pri oslavách Dňa detí či už pri obsluhe
čokoládovej fontány, obsluhe pri mali-

novkách a tohto roku prekvapili aj tým,
že pre všetkých účastníkov napiekli výborné koláče, pagáče i zákusky.
Všetkým za to patrí veľká vďaka. Život
seniorov sa snažíme spestriť aj návštevami divadelných predstavení, účasťou
na pútnických miestach atď. Dňa 14.
augusta 2013 sa budú konať Okresné športové hry u nás vo Voderadoch.
Chceme ich pripraviť zodpovedne, aby
sa meno našej obce šírilo čo najlepšie.
Zúčastní sa ich približne 320 seniorov
z okresu Trnava. Veríme, že na prípravách okrem výboru sa budú podieľať aj
iní členovia ZO za čo im vopred ďakujeme. Svojou účasťou chceme aj my prispieť k úspešnému zvládnutiu festivalu
Rukami a srdcom. Verme, že naša činnosť, ktorej zmyslom je skvalitniť život
seniorov v našej obci bude pokračovať
k ich väčšej spokojnosti. Určite k tomu
prispeje aj budúci Klub dôchodcov. Za
touto činnosťou je aj obetavá práca výboru, niektorých ochotných členov ZO,
ale aj mimoriadna pomoc a ústretovosť
OZ, OcÚ a najmä starostu.
			
(MP)

17. júna 2013 sa konal na našej škole
jedinečný výchovný koncert Thomasa Puskailera pod názvom ECO GLASS
TOUR zameraný na ekológiu. Tento
koncert bol kombináciou hudby, tanca, filmu a súťaží. Mal deťom ukázať,
ako sa majú správať ku sklu. Zorganizovaním koncertu sme chceli osloviť
deti a mládež a podporiť ich záujem a
nadšenie o našu planétu, aby si už od
útleho veku budovali pozitívny a ohľaduplný vzťah k životnému prostrediu.
Koncert zožal medzi deťmi obrovský
úspech a to hlavne vďaka hudbe ,
tanca a zaujímavému výkladu environmentálne problematiky štýlom
blízkym dnešnej mládeži.

Škola v prírode 2013

V pondelok 3. júna nastal očakávaný
deň nás, ktorí sme sa v tomto školskom roku prihlásili do školy v prírode. Plní očakávaní sme nasadli do autobusu, smer Stará Myjava, do školy
v prírode Fantázia. Hneď sme si to tu
zamilovali, nevadilo nám ani sychravé
počasie, ktoré nás sprevádzalo prvé
dva dni pobytu. Počas týchto dní bolo
o nás skvele postarané, priestory boli
perfektne vybavené a animátori sa
postarali o zaujímavý program. Vyskúšali sme si maľovanie na tvár, lakovanie nechtov, podnikanie vo vlastnej
firme, ktorú sme si sami vymysleli,
mohli sme hrať stolný futbal, biliard,
navštíviť posilňovňu, každý večer bol
super program s rôznymi súťažami.
Užili sme si krásne vychádzky do prírody v blízkom okolí a trošku učenia
v prírode, ktoré nám vôbec nevadilo,
niektorí sme ho ani veľmi nevnímali...
Poobede to bolo pre nás najlepšie!
Hry, zábava, šport... Každý si mohol
vybrať a zaradiť sa do aktivít, ktoré sa
mu najviac pozdávali. Na výber toho
bolo naozaj veľa: jazda na koni, jazda
na štvorkolke, lezenie po lezeckej stene, športový rybolov, streľba zo vzduchovky na terč, skákanie na trampolíne, futbal .... Strava nám chutila , nikto
sa nesťažoval, pretože ako sa vraví –„
hlad je najlepší kuchár !“ A zistili sme,
aké je to byť niekde bez mamy . Naučili sme sa vážiť si, ako nám je doma
dobre. Dúfame však, že sa sem ešte
niekedy vrátime. Mgr. Anna Klasová
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Farnosť
V našom živote nič nie je zbytočné.
Vo chvíľach sklamania, neúspechu, trpkého presvedčenia sa o dvojtvárnosti
ľudí okolo nás, ako i pri spoznaní našej
ľudskej slabosti sa nachádzame občas
v stave, že nevieme ako ďalej. I to, či vôbec má význam pokúsiť sa o ďalší krok,
aby sklamanie nebolo ešte väčšie. Aj
napriek takýmto podobným situáciám
vieme, že by bolo nemúdre rezignovať
a dať sa znechutiť. Človek musí ísť ďalej.
Musí žiť, a to znamená nie vždy konať,
čo chce, ale často to, čo má. Nezáleží,
čo to je. Môže to byť aj „bezvýznamné“
v očiach tohto sveta. Predovšetkým záleží, ako človek vykonáva túto činnosť.
Ak do svojho konania nevloží srdce,
nikdy sa nedozvie, čo znamená život.
Naopak, kto naplno vloží svoje ja, bude
„žiť“ vo všetkom a v každom čase. Chvíle smútku, sklamania, na ktoré máme
azda každý právo, môžu síce nami
zatriasť, ale navždy nás nemôžu obrať o chuť ísť ďalej. V prípade človeka,
ktorý sa usiluje o vzťah k Najvyššiemu,
je to oveľa ľahšie. Veď nikto a nič nám

1. sväté prijímanie
V nedeľu 26. mája 2013 sa konalo v
kostole sv. Ondreja vo Voderadoch
1. sväté prijímanie. Radosť bolo pozerať sa na šťastné úsmevy detí,
ktoré vyjadrovali „ konečne
sme sa dočkali, konečne sa aj
nás dotkne Božie kráľovstvo“.
Prvé sväté prijímanie je krásny a vzácny deň s nezabudnuteľnou atmosférou, ktorý
s radosťou očakávali nielen
deti, ale aj ich rodičia, starí
rodičia a celé rodiny. Spomienky na tento deň vždy
zohrejú dušu a srdce človeka.
Pán farár s láskou hovoril do
sŕdc detí, rodičov a všetkých
prítomných, aby si aj po
skončení slávnosti zachovali
svoje čisté srdiečka, ktorých
sa práve v tento deň dotkol
Ježiš svojou prítomnosťou
v Eucharistii a oni precítili
jeho lásku. Vyjadril túžbu, aby
tejto láske zostali verné po
celý život. Na záver odovzdal
pán farár deťom na pamiat-

nie je bližšie, ba ani my sami sebe, ako
ten, ktorého voláme Láska a môžeme
mu familiárne hovoriť Abba – Otecko!
Dôverný vzťah k nemu nám umožňuje
byť ľuďmi nového štýlu. Veď situácia
sa ihneď mení, len čo človek objaví, že
kdesi nad alebo pod, vonku i vnútri ľudských osudov bdie Prozreteľnosť, mocná i dobrá. V tomto zmysle každá naša
činnosť, každý nový krok má význam
a zmysel, pretože u neho nič nie je
zbytočné. Mení našu situáciu, akokoľvek ťažkú, pretože mení nás. Pozrite:
Elzéard Bouffier mal majer na úrodnej
francúzskej nížine. Keď stratil svojho jediného syna a čoskoro nato i manželku,
utiahol sa do samoty v Cevennách. Na
svahoch pohoria bolo asi päť dedín,veľmi vzdialených od seba. Životné podmienky tam boli beznádejné. Rodiny sa
uzatvárali do úzkeho kruhu svojho egoizmu. Neprestajne sa o všetko hádali.
Bouffier si uvedomil, že okolie úplne
vyhynie na nedostatok stromov. Preto
sa rozhodol, že tomu odpomôže. Obstaral si vrece žaluďov. Vysypal ich na
stôl a triedil. Dobré od zlých, z dobrých
vyberal ešte malé a tie ktoré mali ryhy.

Takto vytriedené žalude ponoril do
vedra s vodou. Potom sa vybral s nimi
i so železnou tyčou na cestu. Keď prišiel
na miesto, kam chcel, začal tyčou vyrývať dieru do kamenistej pôdy. Vložil do
nej žaluď a zahrabal. V priebehu troch
rokov zasadil v tejto pustatine, o ktorej
nikto nevedel, komu patrí, stotisíc žaluďov. Pravda, triezvo počítal s tým, že
vzíde asi len desaťtisíc. Tam, kde bolo
kedysi pusto, tiahol sa les 11 km dlhý
a 3 km široký. Vyrástol jeden z najkrajších lesov Francúzska. Tvorivé dielo sa
šírilo ako reťazová reakcia s vlahou prišli pastviny, lúky, kvety, záhrady i nové
domy a vlastne i určitý zmysel života.
A pritom nikto nemal tušenie o skrytej
práci starca, ktorý zmenil svoje prostredie a tým vlastne aj seba. (J. Gion: Človek so stromami.)
Každý deň v našom živote je pre nás
šancou, aby sme „zasadili“, hoci skryte, nejaký strom v akejkoľvek forme,
ktorým pomôžeme okoliu, ale predovšetkým sebe.

ku pamätné listiny, ktoré im majú pripomínať, to čo im hovoril počas celej
prípravy. Úprimná vďaka patrí všetkým,
ktorí akoukoľvek troškou prispeli pri
príprave a organizovaní tejto milej sláv-

nosti. Našim prvoprijímajúcim deťom
želáme, aby každá ich cesta za Pánom
Ježišom bola vždy plná nadšenia a očakávania, tak ako v deň ich prvého svätého prijímania.
(rodičia)

Veľa krásnych a plodných dní v živote
praje:
Mons. Ján Bučík, farár
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Žijú medzi nami... JOZEF HUBÁLEK, Slovenská Nová Ves

Volám sa Jozef Hubálek a pochádzam
zo Slovenskej Novej Vsi. Maľovanie
ma bavilo už od detstva, spočiatku to
bolo kreslenie, neskôr maľovane temperovými farbami, no a postupne som
začal maľovať olejovými a akrylovými
farbami na plátno. V r. 2008 mi bola diagnostikovaná Skleróza multiplex. No
a potom som sa maľovaniu začal venovať intenzívnejšie. Je to pre mňa koníček, relax a svojím spôsobom aj liečba
umením. Snažím sa venovať väčšinou
abstraktnej tvorbe. Čo je vlastne abstrakcia? Abstraktné umenie nezobrazuje žiaden reálny predmet, osobu ale-

bo krajinu. Je to vlastne princíp farebnej a tvarovej harmónie farby a línie. A
prečo abstraktná tvorba? Je to pre mňa
taká sloboda . Je to dobrý spôsob vyjadriť svoje pocity , to čo si človek myslí. Do každého obrazu sa snažím dať aj
niečo zo svojho života. Vlastne maľujem
to čo ma v tej chvíli napadne. Mám rád
farby a ich kombinovanie, preto aj moje
obrazy hrajú rôznymi farbami. No a ako
vznikajú moje obrazy? Dám plátno na
stojan a jednoducho začnem. Niekedy
mám ako takú predstavu čo by som
chcel maľovať a niekedy to ide tak postupne samo. Pri tvorbe používam či už
štetec, rôzne špachtle, alebo jednoducho rôzne pomôcky čo doma nájdem.
Je to vlastne o fantázii a predstavivosti.
Ak sa predá niektoré z mojich diel je pre
mňa cťou a teší ma že môj obraz niekomu robí radosť. Posúva ma to vpred
a dáva mi to možnosť naďalej tvoriť.
Moje diela boli vystavené napríklad:
Letisko Sliač, výstava na Zelenej vode
(priestory hotela), prezentácia na Mi-

nisterstve životného prostredia, účasť
na projekte Staviame spolu mosty II
2012 – 2.miesto ZOC Max Trnava 2013,
prezentácia na Ministerstve dopravy,
prezentácia na Festivale Červenokamenského panstva v Častej.
Obec Voderady ma tohto roku pozvala
na Umelecký festival Rukami a srdcom
na ktorom budem vystavovať svoje
umelecké diela. Moju tvorbu si môžete
pozrieť na webovej stránke www.hubalek.webnode.sk. V prípade záujmu
a bližších informácií ma môžete kontaktovať na adrese hubalek.jozef@gmail.

Výlet na Katarínku
Komisia pre mládež a vzdelávanie v spolupráci s obcou pripravuje jednodňový
výlet na Katarínku. Predbežný termín je stanovený na jeden deň v týždni od 21.8.
2013 do 25.8.2013 a závisí od počasia. Na výlet môžete prihlásiť deti prvého
až štvrtého ročníka. Autobus, dozor a občerstvenie zabezpečí obecný úrad Voderady. V prípade záujmu Vás žiadame vyplniť záväznú prihlášku, alebo môžete
nahlásiť svoje dieťa na mail: simkova@voderady.sk do 2.8.2013. Ak by ste
chceli stráviť príjemný deň na tomto peknom mieste spolu s Vašimi deťmi, budeme radi, ak sa k nám pridáte. Poplatok je 2 eurá na osobu.
Záväzná prihláška na www.voderady.sk

Bc. Lucia Šimková
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Včelársky krúžok

Od mája 2013, keď sa stretli po prvý
krát včelárski nadšenci, sa začala písať
éra včelárskeho krúžku vo Voderadoch
pod hlavičkou občianskeho združenia Ars Boni. V priestoroch klubovne

miestnej organizácie Slovenského
zväzu záhradkárov sa deti spolu s niekoľkými dospelými, vždy v sobotu,
postupne priúčali prvým teoretickým
poznatkom z oblasti včelárstva. Je fajn,
že pôvodné nadšenie detí vydržalo až
pokračovanie na str. 18

Výsadba novej zelene /čítajte na strane 24/

Vysadili sme viac ako 1.000 kusov stromov a kríkov ...

