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Ročník V.

Editoriál
Vážení Voderadčania, milí čitatelia!

Nová investícia vo Voderadoch

Dlho som premýšľal, ako začať editoríál
tohto vydania Voderadčana. Tradičný
začiatok o tom, že Vám prinášame ďalšie
číslo mi nepripadal dostatočne výstižný
na to, aby dokázal vyjadriť, že doba,
ktorú momentálne prežívame je veľmi
turbulentná a dynamická a mnohí ako by sa
v nej strácali a nevideli východiská. Denne
sme svedkami chaosu, ktorý do našich
myslí aktívne vchádza ani nie tak tým, čo
každý z nás sám prežíva, ale predovšetkým
správami rôzneho druhu valiace sa na nás
z televízií, novín, internetu. Životy a mysle
mnohých z nás sú ovplyvnené práve
médiami a to je veľmi zlé. Médiá totiž
prinášajú v prevažnej miere negatívne
informácie a tým výrazne ovplyvňujú
a nastavujú myslenie ľudí, ktoré sa potom
prenáša do reálneho života. A nervozita
stúpa. Spravodajstvo, ktoré má byť akože
vyvážené a objektívne je zamerané
prevažne na to, kde sa udialo aké násilie,
vraždy, prepadnutia. V ekonomickej
oblasti na to, ako sa všetko rúti dolu
vodou, ako sa všade kradne a podvádza,
ako sa rozsýpa eurozóna aj celá myšlienka
Európskej únie, ako každý každému
dlží, vrátane štátov a medzinárodných
korporácií, ako treba všetko obmedzovať,
škrtiť, šetriť, uťahovať a ako .... a tak ďalej
by som mohol pokračovať a vyplniť
nielen priestor pre editoriál, ale aj celého
Voderadčana. Koľko priestoru sa naproti
tomu venuje témam, v ktorých sa
hovorí o tvorení, o rozvoji, o úspechoch,
o vyzdvihnutí a pochválení toho, čo sa
podarilo a ďalších pozitívnych témach?
Veľmi málo! Nesmieme však dovoliť, aby
manipulácia s verejnou mienkou o tom, že
všetko je zlé, dokázala ovplyvniť náš zdravý
úsudok. Hádky politikov pred televíznymi
kamerami, reportáže o všetkom zlom,
nadávanie na dobu, v ktorej žijeme
a mnohé podobné témy predsa
neodrážajú realitu tak ako ju poznáme
z každodenného života. Nezabúdajme na
to, že nikdy nie je všetko iba čierno-biele.
Medzi týmito dvoma farbami sa predsa
ešte nachádza celý farebný svet, možno
pre niekoho s farbami viac tmavými, pre
iného svetlejšími, ale vždy s možnosťami
niečo zmeniť alebo ovplyvniť. Nechcel
by som, aby obecné noviny Voderadčan
prispievali k takémuto postaveniu
informačných kanálov o negatívnych
veciach. Aj keď je Voderadčan možno
celospoločensky nie významný - ale je to
naše periodikum a ja by som bol veľmi

Aj v náročnej a zložitej dobe, keď sme svedkami toho, že hospodárstvo našej krajiny
ale aj európske a svetové hospodárstva sa doslova zmietajú v recesii, sa v našej obci
realizuje nový investičný projekt. Súkromná investícia americkej spoločnosti
na území rozšírenej plochy priemyselné-

Pokračovanie na str. 2

Pokračovanie na str. 14

ho parku, patriacej developerovi TK Estate,
s.r.o., v našom katastrálnom území , je prvým
projektom výrobného závodu na ploche
mimo pôvodného územia areálu pripraveného prioritne pre spoločnosť Samsung
a jeho subdodávateľov. Táto investícia je
teda prvým článkom napĺňajúcim koncept
rozloženia rizika spočívajúceho v jednostrannej orientácii vyčleneného územia na
jeden typ výroby, napr. elektrotechnický priemysel. Americká spoločnosť Audia
Plastic pre svoje pobočky Washingtom Pen Plastic (WPP) a Uniform color compaPokračovanie na str. 6

Revitalizácia centrálnej zóny
Projekt „Revitalizácie obce – centrálna
zóna A“ sa konečne dostal do jeho
realizačnej etapy.
Trvalo takmer
jeden a pol roka, kým sa nám podarilo
prekonať
všetky
administratívne
prekážky spojené s výberovým konaním
dodávateľa stavby, overením procesu
verejného obstarávania a v konečnom
dôsledku aj samotné zazmluvnenie
dodávateľa stavby. Až na sklonku tohto
kalendárneho roka sa nám podarilo
začať so samotným prácami, aby sme
tak časť diela dokončili ešte v tomto
roku. Čo sa nám teda podarilo zrealizovať

Obecné noviny
Editoriál - pokračovanie zo str. 1

rád, aby Vám prinášal práve naopak
veci, ktoré ukazujú na to, čo všetko sme
urobili, dokázali, čo plánujeme, aké
aktivity vyvíjame a plánujeme vyvíjať –
vo všetkých oblastiach života našej obce,
v nadväznosti na región, v ktorom žijeme
a v kontexte celospoločenskom. Nie
vždy záleží na veľkosti. Niekedy v prvých
číslach Voderadčana som nám spoločne
želal, aby obec Voderady napriek tomu,
že nepatrí medzi najväčšie, napriek
tomu, že veci, ktoré tvoríme a budujeme
nevznikajú a nepresadzujú sa ľahko
– sa postupne stala obcou známou,
modernou a s ambíciou ponúknuť víziu
rozvoja svojim občanom, návštevníkom
aj nezávislým pozorovateľom. To všetko
sme za tých niekoľko rokov, ktoré spolu
túto novú víziu tvoríme dosiahli. Aj
vďaka vašej podpore, ktorá spočíva
v dôvere, ktorú ste mi dali ako starostovi
a poslancov vo voľbách, vďaka čomu
môžeme uskutočňovať takýto štýl
politiky. Nie je to však zďaleka iba o tom.
Na tomto mieste chcem povedať, že
výsledky, ktoré sme spoločne dosiahli sú
aj vďaka svedomitej a tvrdej práci ľudí,
ktorí pracujú na pozíciách v obecnom
úrade. Ich práca nie je na osem hodín
ako si niektorí myslia ale vyžaduje si
oveľa vyššie nasadenie, často na úkor
svojho voľného času a rodinného života.
Je to určite aj vďaka práci niektorých
poslancov obecného zastupiteľstva
a ďalších z vás, ktorí pracujete
v komisiách obecného zastupiteľstva ,
v organizáciách, krúžkoch a zapájate sa
do podujatí a aktivít, ktoré v našej obci aj
mimo nej prebiehajú. To všetko prispieva
k vytváraniu obrazu o našej obci a aký
tento obraz je, to viete predsa najlepšie
posúdiť vy sami. Vy sa predsa stretávate
s ľuďmi z regiónu, prichádzajú k Vám na
návštevu Vaši príbuzní, rodáci, ktorí tu
nežijú ale chodia sem radi. Tí všetci často
pozitívne hodnotia našu obec. Svedčia
o tom aj mnohé listy a e-maily, ktoré
prichádzajú aj na obecný úrad aj mne
osobne, - od ľudí, z ktorých niektorých
som osobne predtým ani nepoznal
ale z ktorých reakcií je vidno, že sa im
páči koncept, ktorí spoločne v našej
obci tvoríme. Chcel by som na tomto
mieste vyjadriť, že slová podpory si
veľmi vážime. Rád by som Vám všetkým
- ktorí ste k spoločnému pretváraniu
našej obce prispeli (aj v tomto polroku
– ale samozrejme aj predtým) - vyjadril
úprimné poďakovanie a presvedčenie, že
dielo považujete za svoje vlastné. Chcel
by som pripomenúť, aby sme nezabúdali
na veci, ktoré sme dosiahli. Mnohí majú
pocit, že všetko ide ľahko a bez námahy.
Taký pocit a názory však môžu mať len tí,
ktorí nepriložili ruku k dielu. Všetci ostatní
totiž vedia, že každá vec, ktorú sme
spolu vytvorili - a nebolo ich málo – bola
sprevádzaná ťažkosťami, problémami,
konfliktami a nedorozumeniami. To
všetko sa však dá prekonať, ak je dobrá
vôľa. A napokon by som chcel vyjadriť
presvedčenie, že tak ako doteraz, budete
mnohí z vás pokračovať v budovaní diela,
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Štatistika - Úsek evidencie obyvateľov (od 1.1.2011 do 20.12.2011):
NARODILI sa v roku 2011
Ďurišová Nina
Chovancová Viktória
Ivančíková Eliška
Ivančíková Lucia
Jakabovičová Nina
Javorek Bruno
Javorek Simon
Lehuta Maxim Saša
Pittová Dominika
Sárka Tadeáš
Strehovská Tamara
Tesšenyi Enrico
Tomášková Lea
Valentín Tobias

Počet obyvateľov k 8.12.2011:
Z toho: Muži :

1 359
676

Ženy:

683

Obyvatelia:
do 50 rokov
nad 50 rokov
od 1 do 15 rokov
od 3 do 6 rokov
od 18 do 60 rokov
od 60 do 70 rokov
od 70 do 80 rokov
od 80 do 90 rokov
od 90 rokov a viac

928
431
197
45
837
139
75
42
5

ZOMRELI v roku 2011:

Manželstvo uzavreli v roku 2011:

Babošová Agneša
Bachratý Ján
Mgr. Císar Vladimír
Čambál Pavol
Čubíková Agneša
Dobiš Miroslav
Hanzelová Božena
Chromek Štefan
Klačan Bohumil
Malychová Mária
Michálek Anton
Morvay Štefan
Mrvová Helena
Randlisková Emília
Slobodová Vilma
Vavrinčík Jaroslav
Gajdošová Františka
Oravcová Abigail
Pirošková Víťazoslava
Školárová Ľudmila
Rafael Ľuboš

Bc. Patrik Maják Mgr. Daniela Cedulová

ktoré sme spolu začali, v zmene našej
obce Voderady. Toto Vaše zapojenie je
východiskom a môže byť kľudne vzorom
aj pre iné obce či mestá, región ale aj
Slovensko ako také. Nechceme ísť cestou
bedákania, ako sa v ťažkých časoch nič
nedá, ako máme nedostatok zdrojov, ako
nás treba ľutovať, ako za to môžu iní a nie
my a podobne. Náš model a naša cesta je
iná. Spočíva v usilovnej a svedomitej práci,
v systematickom plánovaní a premýšľaní
nad vecami v rôznych alternatívach. Naša
cesta nespočíva v rečnení o úsporných
opatreniach ako sme tomu svedkami vo
veľkej politike, ktoré v konečnom dôsledku
vidíme, že žiadnym šetrením nie sú – ale
sú naopak brzdou rozvoja a dokonca často
aj plytvaním. My sa snažíme šetriť účinne
a uvedomujúc si reálne možnosti zdroje
využívať tak, aby sa spoločenský život, ani
rozvoj v našej obci nezastavil. Náš model je

Václav Hašpl - Mgr. Leona Müllerová
Vladimír Javorka - Petra Prosmanová
Milan Adámek Bc. Zuzana Augustovičová
Martin Pozdech - Kristína Valentínová
Lukáš Štefunko - Lívia Mišíková
Jozef Bugan - Petra Moravcová
Peter Novák - Andrea Dzíbelová
Patrícius Šedo - Kristína Kostolanská
Lukáš Dubovský - Silvia Formanková
Ľubomír Skýpala - Kristína Kováčiková
Peter Šurina - Eva Košíková

v zodpovednosti k životnému prostrediu,
ktoré chceme skvalitňovať a v tvorbe
a zameraní sa na podporu trvalých hodnôt,
ktoré pretrvajú, predovšetkým v budovaní
väzieb na rôznych úrovniach a zlepšovaní
komunikácie. To všetko vieme spoločne
dosiahnuť. Spoločne sme dostali našu
obec Voderady opäť na mapu dejín. Dnes
píšeme reálne dejiny našej obce a máme
ambíciu, aby v mnohých veciach mohla
byť vzorom pre iných. Prijmite pozvanie
do ďalšej spolupráce v prospech našej
obce, regiónu, Slovenska, Európy, sveta.
K tomu totiž prispelo a môže prispieť aj
všetko, o čom sa dočítate na nasledovných
stránkach Voderadčana. Aj malými vecami
sa predsa mení svet okolo nás. Nech sa
Vám dobre číta.
Marek Turanský, starosta
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Starosta v Bruseli
Rada ZMOS schválila za riadnych členov/
náhradníkov do Výboru regiónov EÚ

2010-2015 Uznesením č. 346 na svojom
zasadnutí 9. februára 2011 okrem iných
aj starostu obce Voderady, JUDr. Mareka Turanského. Návrh akceptovala Rada
Európskej únie, ktorá dňa 11.07.2011 vymenovala členov aj náhradníkov Výboru
regiónov za Slovenskú republiku. Výbor
regiónov má v súčasnosti 344 členov a
rovnaký počet náhradníkov zo všetkých
27 členských štátov.
Výbor regiónov (Committee of the Regions) so sídlom v Bruseli vznikol na základe Maastrichtskej zmluvy v roku 1994
ako poradný orgán umožňujúci zástupcom miestnych a regionálnych samospráv vyjadrovať sa k záležitostiam prerokovávaným v Európskej únii. Európska
komisia a Rada ministrov sú povinné
prekonzultovať s 344 členmi výboru
navrhované právne predpisy EÚ, ktoré
sa týkajú širokého spektra politík. Po
vypracovaní legislatívneho návrhu musí
Komisia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu, ak sa návrh týka jednej z oblastí
politiky, ktoré majú priamy vplyv na re-

Zoznam VZN 2011
1/2011 o podmienkach nájmu obecných bytov vo Voderadoch
Obsah : Toto VZN upravuje podmienky
nájmu obecných bytov v obci Voderady.
Nájomné byty tvoria vlastníctvo obce.
Nemôžu sa odpredať 30 rokov od vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia na nájomný bytový dom. Byty
je možné užívať len v rámci nájomného
vzťahu. Obec – ako prenajímateľ bytu –
uzatvorí s nájomcom nájomnú zmluvu
podľa § 685 Občianskeho zákonníka.
Nájomná zmluva sa uzatvára vždy na
dobu určitú: 3 roky počítajúc dňom uzatvorenia nájomnej zmluvy. V prípade, že
nájomca neaktualizuje údaje v termíne
do 30 dní odo dňa doručenia výzvy a
nepreukáže splnenie podmienok podľa

gionálnu a miestnu úroveň. Maastrichtská zmluva stanovila päť takýchto oblastí: hospodársku a sociálnu súdržnosť,
siete transeurópskej infraštruktúry, zdravotníctvo, vzdelávanie a kultúru. Amsterdamskou zmluvou sa rozšíril tento
zoznam o ďalších päť položiek: politiku
zamestnanosti, sociálnu politiku, životné prostredie, odborné vzdelávanie a
dopravu. Lisabonská zmluva posunula
hranice kompetencií výboru ešte ďalej a
pridala do zoznamu oblastí, ktoré si vyžadujú konzultáciu s VR, civilnú ochranu, zmenu klímy, energetiku a služby
všeobecného záujmu.
Zapojenie Výboru regiónov však nekončí vypracovaním stanoviska k návrhu
Komisie. Lisabonská zmluva ukladá aj
Európskemu parlamentu povinnosť požiadať VR o konzultáciu, čím výbor získa-

va príležitosť vyjadriť svoje pripomienky
k zmenám a doplneniam legislatívneho
návrhu, ktoré požadujú poslanci EP. VR
má tiež právo požiadať o vyjadrenie
Komisiu, Európsky parlament a Radu,
ak nezohľadnia jeho názor, a môže dokonca požiadať o druhú konzultáciu, ak
bol návrh podstatne zmenený oproti
pôvodnej verzii v ostatných inštitúciách
počas legislatívneho procesu. V krajných
prípadoch má Výbor regiónov možnosť
podať žalobu na Európskom súdnom
dvore, ak sa domnieva, že ho Komisia,
Rada a Európsky parlament náležite nepožiadali o konzultáciu.

§ 2 bod 7. VZN, prenajímateľ s ním opätovne nájomnú zmluvu neuzatvorí. Za
užívanie bytu je nájomca povinný platiť nájomné. Nájomca je povinný pred
uzatvorením nájomnej zmluvy zaplatiť
finančnú zábezpeku vo výške šesťmesačného nájomného.

rovateľskú službu.

2/2011 o spôsobe určenia úhrady,
výšky úhrady a spôsobe platenia
úhrady za opatrovateľskú službu a o
sociálnej službe
Obsah: Toto VZN sa vzťahuje na poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie, z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z
dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
a upravuje pôsobnosť obce vo veciach
sociálnej služby pričom špecifikuje opat-

Činnosť Výboru regiónov prebieha v komisiách: COTER, ECOS, CIVEX, EDUC,
ENVE, NAT.
Pokračovanie na str. 4

3/2011 o verejnom poriadku v obci
Voderady
Obsah: Toto nariadenie upravuje práva a
povinnosti fyzických a právnických osôb
zdržiavajúcich sa na území obce Voderady s cieľom zabezpečenia verejného
poriadku v obci Voderady. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva
obec prostredníctvom starostu obce,
hlavného kontrolóra obce alebo inej písomne poverenej osoby. Pokutu v rámci
priestupkového blokového konania ako
môže ukladať obec alebo iná písomne
poverená osoba, ak je priestupok dostatočne zistený a preukázaný. Pokutu
v blokovom konaní možno udeliť až do
výšky33 eur.
Pokračovanie na str. 4
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Starosta v Bruseli
Pokračovanie zo str. 3

Výbor regiónov v rámci svojej bohatej
činnosti organizuje množstvo podujatí,
aktivít, seminárov venovaných aktuálnym témam. Na pozvanie predsedníčky Výboru Regiónov Mercedes Bresso,
sa starosta obce Voderady zúčastnil
v dňoch 12.-13. októbra 2011 podujatia
OPEN DAYS v Bruseli.
(Na fotke starosta obce Marek Turanský
s predsedníčkou VR Mercedes Bresso)

Na základe delegácie sa starosta obce
zúčastnil v pozícii delegovaného člena
93. Plenárneho zasadania Výboru regiónov v dňoch 14. a 15. decembra 2011
v Bruseli. Na tomto zasadnutí vystúpil
ako jeden z najvýznamnejších hostí aj

Zoznam VZN 2011
4/2011 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu sídelného útvaru Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice a jej schválených zmien
a doplnkov
Obsah : Zmenami a doplnkami 08/2011
Územného plánu sídelného útvaru Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice sa
mení a dopĺňa záväzná časť schválená
bývalým ONV Trnava uzn. č. 258 zo dňa
24.11.1989 a záväzné časti schválených
zmien a doplnkov. Vymedzenie územia
Zmeny a doplnkov 08/2011 je ohraničené hranocou v grafickej časti. Dokumentácia schválenej Zmeny 08/2011
Územného plánu je uložená a možno do
nej nahliadnuť na Obecnom úrade vo
Voderadoch.
5/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Voderady
Obsah : Účelom je stanoviť podmienky
pri poskytovaní dotácií a príspevkov na
činnosť z rozpočtu obce subjektom uvedeným v § 2 ods.(1) bod c) tohto VZN.
Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať
dotácie právnickým osobám, ktorých

náš eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorého poslaním v Európskej komisii je práve
inter-inštitucionálna agenda a ktorého
spolupráca s Výborom regiónov bola
diskutujúcimi členmi veľmi vyzdvihnutá. Výbor regiónov na tomto plenárnom
zasadnutí prijal viacero významných
stanovísk k témam ako: energetická
účinnosť, propagácia poľnohospodárskych produktov, nový viacročný finančný rámec po roku 2013, susedská
spolupráca a ďalších. Je to určite veľká
česť, mať možnosť v zbore regionálnych

zástupcov z celej Európy reprezentovať
Slovensko, región ZMO JE Jasl. Bohunice
a obec Voderady.
Marek Turanský, starosta

zakladateľom je obec, inej obci alebo
vyššiemu územnému celku, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia
obce, iným právnickým osobám (napr.
aj nadáciám a združeniam podľa zákona o združovaní občanov), fyzickým

vi, ktorý podal písomnú žiadosť, nemá
záväzky voči obci, nie je v likvidácii alebo
v konkurznom konaní, predložil vyúčtovanie predchádzajúcej dotácie, pravidelne informuje o svojej činnosti na web
stránke obce a v obecných novinách Voderadčan prostredníctvom článkov a fotografií, pri organizovaní verejných podujatí reprezentuje obec aj informovaním
o jej finančnej podpore. Poskytnutie
dotácie možno žiadať len písomnou
formou, a to na predpísanom formulári.
Žiadateľ doručí kompletnú žiadosť o dotáciu na nasledujúci rok do 31. októbra
bežného kalendárneho roka. Dotáciu je
potrebné vyčerpať v tom kalendárnom
roku, na ktorý bola schválená. Kontrolu
dodržiavania tohto VZN vykonávajú poslanci obecného zastupiteľstva a hlavný
kontrolór obce.

osobám – podnikateľom a združeniam
vzniknutým zo zmluvy o združení podľa
16. hlavy Občianskeho zákonníka, ktorí
majú sídlo alebo trvalý pobyt na území
obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú
činnosť na území obce alebo poskytujú
služby obyvateľom obce a to na podporu všeobecne prospešných služieb alebo
verejnoprospešných účelov, na podporu
podnikania a zamestnanosti.
Dotácia môže byť poskytnutá žiadateľo-

6/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území
obce Voderady na kalendárny rok
2012 a nasledujúce zdaňovacie obdobia
Obsah : Toto VZN upravuje podmienky
určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Voderady v zdaňoPokračovanie na str. 5
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vacom období na rok 2012 a nasledujúce zdaňovacie obdobia nasledovne :
Hodnota pôdy/pozemku/eura/m2:
Orná pôda 0,9878 €/m2
Záhrady 1,85 € / m2
Zastavané plochy a nádvoria, ostatné
plochy 1,85 € /m2
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 1,85 € /m2, ak daňovník nepreukáže hodnotu pozemku znaleckým
posudkom
Stavebné pozemky 18,58 € /m2 .
Ročná sadzba dane pre všetky druhy pozemkov, okrem pozemkov nachádzajúcich sa v jednotlivej časti obce je 0,50%.
Sadzba dane z pozemkov v jednotlivej
časti obce :
a) orná pôda, záhrady 0,50%
b) ostatné plochy 1,25 %
c) zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky 2,50 %
Sadzba dane zo stavieb :
a) 0,155 € za stavby na bývanie a drobné stavby, stavby na pôdohospodársku

produkciu, za samostatne stojace garáže
b) 1,55 € za priemyselné stavby, stavby
slúžiace energetike, stavebníctvu, na
ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
c) 0,65 € za ostatné stavby
Sadzba dane zo stavieb v jednotlivej
časti obce :
a) 0,155 € za stavby na bývanie a drobné stavby, stavby na pôdohospodársku
produkciu, za samostatne stojace garáže
b) 5,95 € za priemyselné stavby, stavby
slúžiace energetike, stavebníctvu, na
ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
c) 5,95 € za ostatné stavby
Pri viacpodlažných stavbách správca
dane určuje pre všetky druhy stavieb
v obci Voderady okrem stavieb nachádzajúcich sa v jednotlivej časti príplatok
za podlažie 0,03 € za každé ďalšie podlažie. Pri viacpodlažných stavbách správca
dane určuje pre všetky druhy stavieb nachádzajúcich sa v jednotlivej časti obce
príplatok za podlažie 0,33 € za každé

ďalšie podlažie.
Ročná sadzba dane z bytov na celom
území obce Voderady je 0,155 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru v bytovom
dome.
Správca dane oslobodzuje od dane zo
stavieb a bytov, ktorých vlastníkmi sú
občania starší ako 65 rokov alebo občania poskytujúci dobrovoľnícku činnosť
na území obce, ak slúžia na ich trvalé
užívanie.
Sadzba poplatku za komunálny odpad
je 0,0331 € za osobu a kalendárny deň.
Sadzba poplatku za množstevný zber
je 0,018 € za jeden liter komunálnych
odpadov. Množstevný zber je povinný
pre poplatníkov, ktorí vlastnia a užívajú
zberné nádoby o objeme 1100 l, ktorí
prekročia povolený limit počtu zberných nádob na jednu domácnosť. Tabuľky pre určenie poplatku a objem povoleného komunálneho odpadu nájdete
na strane 13.
(Obec)

Obec Voderady má záujem aktívne sa zapájať do projektov spolupráce. Jedným
z takých je nepochybne aj projekt CircUse, ktorý je realizovaný pod vedením
Mesta Trnava a projektového partnera Slovenskej technickej univerzity. Ide
o projekt, ktorý je implementovaný cez program Stredná Európa a kofinancovaný cez ERDF a má medzinárodných
partnerov z Nemecka, Talianska, Rakúska, Poľska a Českej republiky. Jeho cieľom je možnosť efektívneho a

Projekt CircUse

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

komplexného rozvoja trnavskej aglomerácie
predovšetkým v oblasti územného rozvoja,
so zameraním na využitie hnedých zón. Na
báze zmapovania vhodných lokalít v rámci
projektu bude možné prijať spoločnú stratégiu
ich využitia a marketingu pre potenciálnych
domácich a zahraničných investorov. Do
projektu sa zapojilo trinásť obcí v blízkom
okolí Trnavy – Špačince, Jaslovské Bohunice,
Šelpice, Bohdanovce, Biely Kostol, Ružindol,
Voderady, Zeleneč, Majcichov, Hrnčiarovce
nad Parnou, Suchá nad Parnou, Zvončín a
Zavar. Snahou je zabezpečiť trvalo udržateľný
rozvoj aglomerácie. Obec Voderady ponúkla
do projektu územie bývalej skládky a kaštieľ
s parkom.
Pilotný projekt svojho druhu na Slovensku má
ambíciu v prípade úspešnosti byť základom
pre projekty podobného druhu.
(MT)
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Nová investícia vo Voderadoch

Pokračovanie zo str. 1

ny (UCC) plánuje vybudovať nový výrobný závod a preinvestovať vo Voderadoch na ploche približne 15.000 m2
takmer 8.5 mil. EUR. V novom výrobnom závode by mala
prevádzkovať priemyselno-skladovaciu halu na spracovanie surového plastového granulátu, jeho úpravu a následnú distribúciu pre spoločnosti, ktoré vyrábajú plastové
výlisky prostredníctvom vstrekovacích lisov. Vďaka tejto
investícii by malo vzniknúť podľa očakávania približne 80
nových pracovných miest.
To, že investor pristupuje k plánovanému zámeru veľmi
zodpovedne a premyslene je nepochybné. Vo veľmi krátkom čase po oznámení zámeru totiž dokázal zabezpečiť
výstavbu tak, že výsledkom procesu je už dnes postavená
kompletná výrobná hala, do ktorej v krátkom čase budú
domontované potrebné technológie. Plánovaná výroba
teda pravdepodobne začne podľa plánu na začiatku roka
2012.
(MT)

Agro Voderady - Slovenská Nová Ves
K zásadnej zmene v našej obci prišlo
aj u jedného z najdlhšie fungujúcich
podnikateľov na území našej obce –
Poľnohospodárskeho družstva Slovenská Nová Ves – Voderady. Život obce
a jej obyvateľov bol od nepamäti spätý s poľnohospodárstvom. Iste k tomu
prispievala aj skutočnosť, že kataster
obce tvoria veľmi kvalitné pôdy, ktoré
sú predurčené na poľnohospodársku
činnosť. Dlhé desaťročia bolo poľnohospodárstvo reprezentované formou
družstevného hospodárenia. Členovia družstva postupne strácali záujem
o dianie v družstve a táto – môžeme
povedať tiež tak trochu recesia – priviedla členov družstva až k momentu, kedy
prostredníctvom členskej schôdze odhlasovali záujem družstvo transformovať na inú právnu formu, formu akciovej
spoločnosti, pričom na základe dohody
týmto krokom zároveň fakticky stratili kontrolu nad družstvom, ktoré končí
svoju činnosť a jeho miesto nahradil
nový subjekt AGRO Voderady, akciová
spoločnosť, s novými vlastníkmi. Treba
povedať, že posledné roky družstva neboli najslávnejším obdobím života tejto
organizácie. Zrejme aj pod vplyvom náročného postavenia poľnohospodárov

na Slovensku ale možno aj vďaka nejasnej predstave ako ďalej sa nepodarilo
zabezpečiť udržateľný rozvoj družstva.
Noví vlastníci vstúpili do hry s určitými
sľubmi, predovšetkým prevziať na seba
okrem aktív aj pasíva, vysporiadať sa
podľa dohody s členmi družstva a hlavne zabezpečiť fungovania novej spoločnosti tak, aby bolo vidno, že to s jej
rozvojom a fungovaním myslia naozaj
vážne a perspektívne. Aby sme dokázali
posúdiť reálnosť týchto sľubov a cieľov
v praxi, bude potrebné zrejme pozrieť sa
na to s odstupom určitého času. Už dnes
však vieme povedať, z toho, čo je vidno
na prvý pohľad, že nová spoločnosť za-

čala skutočne do svojho rozvoja investovať. Dochádza k modernizácii získaných
objektov, zavádzajú sa mechanizmy poriadku a disciplíny, tvoria sa nové koncepty. Spoločnosť nielen deklarovala,
ale aj praktickými skutkami dokazuje, že
sa cíti byť súčasťou Voderád a všetkého
čo sa tu deje, čo sa prejavuje najmä podporou konkrétnych vecí na území obce
a konštruktívnym dialógom s vedením
obce. Spoločnosť napríklad ku koncu
roka sponzorsky zrealizovala pre obec
úpravu plochy pod budúcim cintorínom, kde obec následne mohla zrealizovať výsadbu zelene, v ktorej chceme na
jar pokračovať. Je to iste dobrý začiatok
spolupráce. Za pomoc samozrejme ďakujeme.
(MT)
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Kanalizácia
Kanalizácia. O tej sa už veľa popísalo.
Veľa povedalo. Dnes už vieme zodpovedne povedať, že v priebehu päť
rokov sa podarilo okrem jednej ulice
(Cíferská ulica – jedna strana) odkanalizovať celú obec. Všetky trasy
obecnej kanalizácie sú uvedené do
prevádzky a funkčné. Každý má možnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu a využívať ju. Bolo by dobré, aby
tak v čo najkratšom čase urobili čím
viacerí. Kanalizácia bola dlhé roky
teoretickou témou, bola používaná
ako téma predvolebnej agendy, bola
témou pre rozhovory a schopnosti
a neschopnosti, o jej potrebe alebo
zbytočnosti. A mnohých ďalších tém.
To všetko je už minulosť a realitou je
možnosť reálneho využívania verejnej kanalizácie. Tak rýchlo ako bola
kanalizácia vybudovaná v našej obci
a v takom rozsahu sa to udialo v máloktorej obci. A zodpovedne vieme
povedať, že takmer v žiadnej nedostali občania od obce ako benefit
to, že ich pripojenie na kanalizáciu
nestálo takmer nič. Obec Voderady
všetky trasy, ktoré boli budované po
roku 2006 budovala pre každého zadarmo, vrátane celej prípojky domu
až po hranicu pozemku alebo domu.
Prípojky vybudované v roku 2006,
ktoré si občania platili sami sme po
roku 2006 na základe rozhodnutia
obecného zastupiteľstva preplatili
všetkým, ktorí o to požiadali v určenej lehote. Snažili sme sa tak vytvoriť približne rovnaké podmienky pre
každého občana a nikoho nediskriminovať.
Právom teraz obec očakáva, že občania možnosť pripojiť sa využijú. Nie
všetci tak doteraz urobili. Medzi nimi
sú aj viacerí z tých, ktorí využili každú
príležitosť na to, aby vykrikovali, že tu

nie je kanalizácia a kedy už konečne
bude. Dnes ešte stále žijú viacerí
z občanov v presvedčení, že si budú
beztrestne tak ako doteraz vypúšťať
obsahy žúmp a septikov do záhrad
a na verejné priestranstvá a znepríjemňovať tak kvalitu života a ničiť životné prostredie.
Okrem toho je tu medzi nami viacero
dobrodruhov, keď ich nechceme nazvať nejakým iným výrazom, ktorí
bez akýchkoľvek zábran začali prečerpávať obsahy žúmp do verejnej
kanalizácie bez riadneho napojenia
a zmluvy s prevádzkovateľom (TAVOS, a.s.), čo je naozaj prejav hrubej nekultúrnosti. Okrem toho je to
priame porušenia viacerých zákonov
a vedenie obce vás aj touto cestou
vyzýva, aby sa takéto prípady neopakovali, pretože okrem iného hrozí za
takéto správanie vysoká pokuta.
Každý má možnosť prísť v určenom
čase na obecný úrad, požiadať príslušného pracovníka o pomoc pri vyplnení dokladov potrebných na riadne uvedenie prípojky do funkčného
a hlavne legálneho stavu. Využite
túto možnosť v čo najkratšom čase.
Tí z Vás, ktorí tak neurobia, budú konfrontovaní aj s novým VZN obce Voderady, ktoré v týchto dňoch je zverejnené na pripomienkovania a ktoré
bude oprávňovať obec ku kontrole
nad plnením si povinností producentov odpadových vôd, napríklad
aj tak, že na vyzvanie bude každý povinný predkladať bloky alebo faktúry
za vývoz fekálií, pokiaľ nebude pripojený na verejnú kanalizáciu.
Kanalizácia bola vybudovaná hlavne preto, aby nám uľahčovala život a skvalitňovala a šetrila životné
prostredie. Vážme si, že máme takú
možnosť, o ktorej sme dlho len rozprávali.
(ŠK)

Dokončenie kanalizácie v areáli ZŠ
Súčasťou postupného napájania na
nové vetvy kanalizácie je aj vysporiadanie sa s niektorými úsekmi predchádzajúcej kanalizačnej stoky, ktorá predovšetkým odvádzala splaškové vody
z areálu základnej školy. Jednou z problematických častí je aj napojenie pôvodných bytoviek v školskom areáli, kde
pomerne často dochádza k upchatiu

starých potrubí. Havarijný stav potom
rieši obec, najmä vďaka ochotnej činnosti členov obecného Dobrovoľného
hasičského zboru. Táto situácia je však
dlhodobo neakceptovateľná. Preto obec
pristúpila k tomu, že v decembri 2011
bude kompletne dobudovaná vetva
hlavnej prípojky v areáli základnej školy,
ktorá následne úplne novým napojením

Foto archív

zrealizuje aj odvádzanie splaškových
vôd z oboch bytoviek a takisto z objektu
jedálne a kuchyne, rovnako tak ako z objektu 7 bytových jednotiek nad jedálňou. Po zrealizovaní týchto prác by mal
byť celý areál napojený na nové rozvody
splaškovej kanalizácia. Staré rozvody,
ktoré spôsobovali havarijné stavy, budú
môcť byť definitívne odstavené. Obec
tak aj v tejto lokalite prispela k zvýšeniu
komfortu a kvality bývania občanov.
(JM)
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Nájomné byty - 22 bytových jednotiek
Nájomné obecné byty už majú svojich
nájomníkov. Projekt 22 bytových jednotiek na sklonku roka 2011 bol úspešne
ukončený. Všetky byty sú obsadené
a nájomníci si môžu konečne vychutnávať svoj nový domov. Obec pristúpila
k realizácii projektu nájomných bytov
po tom, čo urobila predbežný prieskum
záujmu a zistila, že o uvedený typ bývania je veľký záujem. Dôkazom toho bolo
aj to, že v mnohých obciach v regióne
bola otázka bytovej výstavby dlhoročne základným koncepčným nástrojom
rozvoja obcí. V tomto žiaľ obec Voderady zaspala dobu a prvý projekt tohto
typu na území našej obce v ponovembrovej histórii je práve tento projekt s 22
bytovými jednotkami. Tri bytové domy

ponúkli priestor pre záujemcov z Voderád ale aj z Trnavy a okolia. Záujem bol
väčší ako možnosti. Prideľovanie bytov,
ktoré na mnohých obciach spôsobilo závažné problémy v podobe rozhádaných
obyvateľov o tom, kto byt dostane prebehlo u nás s maximálnym pokojom na
základe rozhodnutí špeciálne určenej
komisie obecného zastupiteľstva. Je zaujímavé a nie je možné to nespomenúť
na tomto mieste, že tak ako vo všetkom
ostatnom , čo sa na území obce Voderady robí alebo urobilo sa nájdu ľudia,
ktorí majú potrebu klamať, vymýšľať si
a na základe takýchto lží a výmyslov zasievajú do ľudí nepokoj a zlú atmosféru. Medzi takých patrili aj tí, ktorí tvrdili
– napriek tomu, že realita je úplne iná –
že o byty nie je záujem, že byty zostanú

prázdne, že to bol zbytočný a nepotrebný projekt. Aj postavené a odovzdané
byty nech sú pomníkom pre ľudí takéhoto zmýšľania, ktorí v svojej vlastnej
neschopnosti a úbohosti nevedia nič
iné, len zbožne si želať, aby tak ako sú
oni neschopní boli aj všetci okolo nich.
Len vtedy by totiž mali šancu, aby si ich
niekto všimol a aby ich názor niekoho
zaujímal. Pokiaľ však skutočnosť a fakty vždy ukážu pravdu o tom, že realita
je úplne iná ako ich ohováračské reči,

dovtedy sa môžu len ľutovať a rozmýšľať sami nad sebou. A popri tom si zanadávať a poohovárať. To nič nezmení na
tom, že obec bude pokračovať v rozvoji
bytovej politiky, vo vytváraní priestoru pre príchod mladých ľudí do našej

obce, pre zabezpečenie podmienok na
získanie možností kvalitného a cenovo
dostupného bývania. V tomto duchu je
v realizácii momentálne projekt 7 bytových jednotiek nad jedálňou základnej
školy a v diskusii možnosti o zabezpečení ďalšieho projektu na výstavbu nových
nájomných bytov, tento krát na úrovni
radovej zástavby s možnosťou vyššieho
vkladu nájomníka a vyššieho komfortu
bývania, pretože tento typ bývania je
spojený aj s užívaním menšej záhradky
patriacej k bytovej jednotke. V prípade,
že obecné zastupiteľstvo rozhodne o takomto type projektu, určite Vás budeme
včas informovať o možnostiach s tým
súvisiacich.
Zostáva veriť, že napriek tomu, že prvotné sťahovanie nájomníkov do obecných
nájomných bytov bolo spojené s počiatočnými ťažkosťami (za čo sa ospravedlňujeme), ktoré boli spôsobené neočakávanými komplikáciami v procese
sfunkčnenia elektriny ale najmä plynu,
- sa bude nájomníkom v bytoch dobre
bývať a dokážu si v rámci novej lokality,
resp. jednotlivých bytových domov vybudovať príjemné zázemia a prostredie.
(Obec)
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Anketa
Ako sa Vám býva v novom byte?
M. Matejčík: Bývanie v novej bytovke
je pre mňa novou pozitívnou životnou
zmenou. Pri vzniku ZUŠ vo Voderadoch
som si uvedomil, že práca spojená s
touto inštitúciou si bude stále viac vyžadovať moju prítomnosť, a preto zmena
pobytu z Bratislavskej Petržalky do Vo-

derád bolo najlepšie možné riešenie.
Presťahovať sa z hlavného mesta do
Voderád je veľká zmena, no za tých
niekoľko týždňov čo som sa stal Voderadčanom som pochopil, že je to dobrá
zmena. Bývanie v pokojnej oblasti, nerušený ruchom veľkomesta, taktiež fakt že
mám umeleckú školu takpovediac pod
nosom mi nedá povedať viac len ako
vďaka... Verím že podobných projektov
a spokojných ľudí bude vo Voderadoch
stále viac.

J. Lehota : Bývanie v našom novom
byte je podľa našich predstáv. Sme radi,
že sa nám splnil náš sen.
M. Palušná : Pridelením obecného bytu
sa mi splnil dávny sen. Som veľmi spokojná s novým bývaním.
M. Fajer: V nových bytoch sa býva prí-

jemne, aj keď to trvalo dlhšie ako sa
plánovalo. V byte ja zvláštne zastavaná obývačka s kuchyňou, nad čím si
určite láme hlavu každý nájomca. Inak
priestrannosť bytu je vyhovujúca.

Nájomné byty - 7 bytových jednotiek
Projekt 7 bytových jednotiek je pokračovaním podpory obecnej bytovej politiky.
Nadviazal na úspešný projekt 22 bytových jednotiek za školou. K jeho realizácii nás priviedlo viacero motívov. Jednak
to bol záujem o tento typ bývania, keďže počet žiadostí o pridelenie bytov výrazne prevyšoval možnosti v rámci projektu 22 b.j., jednak však sa tento projekt
javil ako veľmi dobré riešenie havarijného stavu strechy jedálne základnej školy,
ktorú by bolo potrebné rekonštruovať.
Po zvážení za a proti obecné zastupiteľstvo na základe štúdie uskutočniteľnosti
schválilo projekt nadstavby jedálne formou nájomných bytov, ktorý je finan-

covaný z prostriedkov Štátneho fondu
rozvoja bývania SR a nenávratnej dotácie
z Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR. Nadstavba ponúkne sedem
bytov dostupných samostatným vonkajším schodiskom, pričom priestorovo sa

tam bude nachádzať 1 trojizbový byt, 2 dvojizbové byty
a 4 jednoizbové byty. Každý z bytov bude mať k dispozícii
ešte samostatný skladový priestor. Predpokladáme, že aj
tieto byty si najneskôr do konca apríla 2012 nájdu svojich
nájomníkov, pretože dovtedy by projekt mal byť podľa
plánu ukončený.
(Obec)

Obecné noviny

IS za dedinou
Vybudovanie inžinierskych sietí v lokalite za dedinou bol náročný projekt
a rozhodnúť sa pre jeho realizáciu nebolo jednoduché. Hlavne preto, že je to
aj finančne veľmi náročný projekt s celkovými nákladmi 360.000 tisíc EUR bez
DPH. Rozsah projektu je tak náročný, že
jeho realizáciu sme nedokázali zabezpečiť z vlastných zdrojov. Súťaž na dodávateľa bola teda vyhlásená s podmienkou,
že zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje
náklady so splatnosťou 3 roky v rozložených splátkach. Zo súťaže vyšiel víťazne
uchádzač – Termomont Dolná Krupá,
s.r.o., ktorý bol schopný splniť všetky súťažné podmienky a ponúknuť najnižšiu
cenu. Infraštruktúra obsahovala rozvody
plynovodu, vody, splaškovej kanalizácie,
časti dažďovej kanalizácie, vrátane dažďovej drenážnej sústavy pozostávajúcej
z vrtu a sústavy retenčných nádrží a dočasnej prístupovej komunikácie. Projekt
bolo nevyhnutné zrealizovať z dôvodu
rozvoja územia a napojenia nájomných
bytov. Pôvodne malo na infraštruktúru
prispieť viacero subjektov, ktoré plánovali v danom území rozvojové aktivity,
či už formou výstavby IBV alebo rozvoja
priemyselnej malej zóny, či plánovaného
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komplexu ubytovne. Hospodárska kríza
však aj v tomto smere prispela k tomu,
že uvedené predstavy neboli zrealizované, investori prehodnotili svoje zámery
a nepovažovali za dôležité podieľať sa
na výstavbe sietí. Bolo prijaté uznesenie
obecného zastupiteľstva, že v prípade
záujmu investorov v budúcnosti napojiť

vanú I. etapu IBV na výstavbu rodinných
domov, pričom umožnila obci napojenie na svoje siete – vodovod a plynovod,
čím skrátila vybudovanie trasy pre obec
(bod napojenia) o viac ako 200 metrov
a zároveň vybudovala vodovod a plynovod v trase spoločnej komunikácie
na viac ako 150 metroch, pričom obci

sa na vybudované inžinierske siete im
toto bude umožnené jedine v prípade,
že sa pomernou časťou budú podieľať
na preplatení časti sumy, ktorú do vybudovania sietí použila obec. Jediný
z investorov v území, ktorý bol ochotný
prispieť na podporu projektu budovania
inžinierskych sietí v lokalite Za dedinou
bola bratislavská spoločnosť vista, s.r.o.,
ktorá v dotknutom území má vybudo-

zostalo dobudovať zostávajúcich 290
metrov. Za podporu ďakujeme. Zhotoviteľ Termomont Dolná Krupá zrealizoval
dielo s nasadením kapacít v expresnom
čase. Vďaka precíznej a rýchlej práci
bolo možné potrebné stavebné objekty
skolaudovať a uviesť do užívania v čase
kratšom ako 3 mesiace od začiatku výstavby.
(Obec)

Fotosúťaž

Pokračovanie zo str. 32

Súťažné podmienky :
 Súťaž je otvorená pre všetkých záujemcov bez vekového a profesijného ohraničenia.
 Súťažné fotografie treba doručiť do 28. februára 2012 na Obecný úrad vo Voderadoch alebo na mailovú adresu :
arsboni@voderady.sk
 Autor môže poslať maximálne 5 farebných resp. čiernobielych fotografií v elektronickom formáte „JPG“ v rozmere
kratšej strany minimálne 1200 pixelov.
Autori ocenených snímok získajú ceny venované organizátormi. Zoznam výhercov bude po skončení súťaže zverejnený. Každá
fotografia musí obsahovať tieto údaje: názov fotografie, meno a priezvisko, adresu a vek autora.
Zaslaním snímky autor automaticky súhlasí s pravidlami súťaže a zverejnením súťažných fotografií. Autor zároveň súhlasí,
že jeho materiály môžu byť použité pri propagácii územia, reprodukovaní a publikovaní fotografií bezplatne za účelom
propagácie a výstavníckej činnosti s uvedením mena autora.
Tešíme sa na Vaše súťažné fotografie a prajeme dobré svetlo.

(Ars Boni)

Obecné noviny
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Súčasťou projektu budúceho rozšírenia
cintorína je aj výsadba zelene. Projekt
nového cintorína je výhľadový a koncepčný, to znamená, že samotné využitie plochy na potreby cintorína bude
možno aktuálne v horizonte 15-20 rokov

všetci majú takýto pozitívny prístup
k potrebám a rozvoju obce.
Podľa výhľadovej štúdie a parciálnej projektovej dokumentácie pristúpila obec
na konci tohto roku k úprave predmetnej plochy, na ktorej časti sa bude nachádzať výsadba zelene. Na ploche bolo
vysadených 74 stromov v rôznom druhovom zastúpení - listnatých aj ihlična-

po zaplnení kapacity súčasného cintorína. Na tomto mieste možno ešte treba
spomenúť, že takéto koncepčné riešenie
bolo možné naplánovať vďaka ústretovému prístupu vlastníkov pozemkov,
ktorí boli ochotní podporiť takúto koncepčnú myšlienku obce a dohodli sa
s obcou na predaji a kúpe dotknutých
pozemkov v prospech obce, za čo im
patrí poďakovanie, pretože zďaleka nie

tých drevín. Plocha by tak v budúcnosti
mala vytvoriť priestor izolačnej zelene,
ale aj relaxačného priestoru. V neposlednom rade plocha zapadá do celkového
konceptu obnovy a budovania zelených
plôch na území Voderád, kde jednou
z prioritných oblastí je zvýšenie počtu
zelene na území obce. Za posledné obdobie sa nám podarilo do obce vysadiť
viacero druhov zaujímavých drevín,

Zeleň pri Pažitnej

nia tohto územia. Bola tu zrealizovaná
výstavba niekoľkých rodinných domov
individuálnych občanov, nedoriešené
priľahlé plochy však nie sú v uspokojivom stave a je potrebné ich postupne
zrekultivovať. Ich šírkové usporiadanie
neumožní zrejme žiadne racionálnejšie
využitie ako ich trvalé zazelenenie. Na

Zeleň pri cintorine

Časť Pažitnej ulice, ktorá mala vždy charakter takpovediac zabudnutej časti
obce získala v minulom roku nové riešenie cesty. Zostávajúca plocha v okolí
však čaká na návrh koncepčného rieše-

ktoré by v budúcnosti mohli byť súčasťou praktického spoznávania prírody,
napríklad pri vzdelávaní žiakov v rámci
prírodovedy, či záujmových krúžkov zameraných na oblasť prírody a životného
prostredia ako takého. Medzi zaujímavé druhy vysadené v obci v poslednom
období patria niektoré pôvodné druhy
duba a lipy ale aj výnimočnejšie exempláre cédrovníka, magnólie či albízie ale
aj viacerých ďalších zaujímavých druhov.
Aj novovysadená plocha zelene pri cintoríne určite prispeje k rozšíreniu spektra zaujímavých drevín na území obce
a stane sa tak súčasťou zlepšenia nášho
životného priestoru. Medzi zaujímavé
druhy vysadené na tejto ploche patria
bez pochyby stĺpovité hraby a okrasné
čerešne, ale pre budúcnosť budú určite
zaujímavé aj skupiny liesok, či jedlých
gaštanov, ktoré okrem okrasného významu môžu v budúcnosti potešiť aj
zberom chutných plodov. Pestrosť plochy budú iste dopĺňať aj jedince okrasných javorov a stálo zelených ihličnatých
drevín zastúpených borovicou čiernou
a jedľou srienistou. Plochu sa podarilo ku
koncu roka upraviť aj vďaka sponzorskej
pomoci AGRO Voderady, a.s., ktorá zabezpečila úpravu celej plochy a spoločnosti RANGE, s.r.o., ktorá sponzorsky poskytla všetky práce spojené s výsadbou
drevín. Úprava plochy ešte nie je definitívna. V budúcnosti je naplánovaná výsadba ďalšej zelene na okrajových častiach plochy a zatrávnenie celej plochy,
ktorá bude dočasne (do reálnej potreby
vytvorenie cintorína) pravdepodobne
odovzdaná do užívania Dobrovoľnému
hasičskému zboru vo Voderadoch ako
tréningová plocha. Tieto kroky by sme
chceli zrealizovať v budúcom roku. (MT)

sklonku roka boli na túto plochu vysadené dreviny – v druhovej skladbe –
lipa malolistá a lipa veľkolistá, ktoré by
v tomto území mohli doplniť koncept
celkovej obnovy zelene v obci a využitie
voľných území na zlepšovanie kvality životného prostredia.
(FO)

Obecné noviny

Zeleň v areáli ZŠ
Súčasťou obnovy areálu pri základnej
škole je aj postupná obnova a dopĺňanie zelene. Časť areálu pred základnou
školou je už obnovená zásadným spôsobom, aj keď ešte nemôžeme hovoriť o jej
finálnej podobe. Boli tu vysadené dva
druhy stálozelených ihličnatých drevín
- cédrovníkov, ktoré spolu s pôvodnými
drevinami zastúpenými lipami a javormi
budú tvoriť hlavný pohľad a krytie budovy z uličného pohľadu. V tejto línii boli
doplnené aj červené javory. Pôvodné
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dreviny čakajú na arboristické ošetrenie
a omladzovacie rezy, ktoré by sme chceli
zrealizovať na jar. V areáli boli ďalej vysadené stĺpovité formy buka a solitérne
duby. Čelný pohľad bude dotvárať línia
tují, ktoré budú tvoriť prírodné oplotenie areálu z uličnej strany, po tom, čo
bude odstránené súčasné oplotenie.
V prednej časti areálu je vysadená nová
trávna plocha a aj vďaka finančným
prostriedkom od americkej spoločnosti
WPP a UCC boli pred hlavnou budovou
zrealizované dve okrasné suché jazierka,
ktoré zaujímavým spôsobom kompozične oživujú areál.

Prečistenie koryta potoka
Obec Voderady leží v povodí vodného
toku Gidra. Medzi Gidrou a obývanou
časťou obce sa nachádza rameno (doteraz prevažne suchého) vodného náhonu.
Tento umelo vytvorený kanál tvoril súčasť vodného diela, ktoré bolo vybudované umelým odklonením časti vody
z Gidry nad lesoparkom a v minulosti tak
bol zabezpečovaný prívod vody k mlynu. Preto je označovaný aj ako mlynský
náhon. Prietok vody týmto ramenom
bol dôležitou súčasťou vodného režimu lesoparku aj parku a jeho devastácia
v 80-tych a 90-tych rokoch spôsobila
vysychanie parkových drevín a devastáciu parku. Časť vody končila v rybníku,

pôvodne parkovom jazierku. Po obnove
stavidla a možnosti napájania ramena
obec začala rozvíjať aj myšlienku trvalého obnovenia vodného režimu na tomto náhone, ktorý bol funkčný ešte v 90tych rokoch. Tomuto zámeru okrem
iného bránila aj sústava nelegálnych
stavieb vybudovaných ako umelých hrádzí, ktoré boli na jeseň tohto roku obcou
odstránené na základe rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia
v Trnave. Tomuto kroku predchádzalo
prečistenie celého náhonu, na ktorom
sa podieľali aj členovia obecných organizácií. Je dôležité spomenúť, že vodný
náhon tvorí aj významnú úlohu protipovodňovej ochrany obce a jeho trvalé

sprietočnenie je potrebné aj z tohto dôvodu. Ako sme boli svedkami aj v tomto
roku a minulom roku, v prípade zvýšenia vodnej hladiny je dôležité, aby občania priľahlých nehnuteľností neukladali
odpady zo záhrad na brehy náhonu,
pretože voda tieto odpady strháva a nesie ďalej, pričom v prípade upchatia
prietoku dochádza k vzdúvaniu hladiny
a následne hrozí vyliatie z koryta. Preto aj touto cestou žiadame o disciplínu
a zodpovednosť, aby sme predchádzali
prípadným škodám.
Odpady má každý možnosť zdarma vyviezť na zberný dvor. Súčasťou obnovy
náhonu je aj úvaha o využití ramena ako
prvku trvalej sústavy relaxačných plôch
obce, ktorú budeme v ďalšom období
ďalej rozvíjať.
(ŠK)

Obecné noviny
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ko ako tí, čo plytvajú.
Tento stav nás trápi a chceme Vás týmto článkom vyzvať - trieďme odpad tak
aby sme životné prostredie zaťažovali
čo najmenej. Podmienky na to sú myslím pripravené dostatočne-mesačne sa
zbiera plastový odpad, 2 krát ročne je
v areáli ZŠ veľkokapacitný kontajner na
papier, kontajnerov na separovaný zber
je v obci dostatok, na zbernom dvore je
možné umiestniť každý druh komunálneho odpadu a v neposlednom rade
takmer každý má záhradu a malý kompostér v jej rohu dokáže zhltnúť a zhodnotiť udivujúce množstvo bioodpadu
z kuchyne alebo záhrady.
Veríme, že pri troche námahy a zodpovedného správania nebude na konci
roku 2012 našou vyzitkou opäť vyššia
suma vyprodukovaného odpadu.

Vieme triediť odpad?
Vážení spoluobčania,
konzumná doba, ktorú v súčasnosti žijeme prináša okrem mnohých príjemných
vecí, ktoré nám uľahčujú život aj negatíva medzi ktoré patrí aj zvýšená produkcia komunálneho odpadu. Neustále
narastajúce čísla množstva KO aj v našej
obci ilustruje aj nasledujúca tabuľka
z posledných 3 rokov:
rok

2008

2009

2010

množstvo v tonách

543 t

612 t

673 t

Napr. odvoz 673 ton odpadu v roku 2010
stál obec 48.970,- Eur, pričom na poplatkoch bolo vybrané 46.100,- Eur a odhad
pre tento rok je, že vývoz KO bude obec
stáť asi 50.000,- Eur pričom z poplatkov
bolo vybraných len 41.500,- Eur. Je preto
nevyhnutné, aby prišlo k zreálneniu poplatkov za vývoz KO tak, aby obec nebola neustále v strate v položke likvidácie
KO.
Zdá sa, že spôsob stanovenia poplatku
za vývoz KO na člena domácnosti nás
vôbec nemotivuje k tomu aby sme odpadu produkovali menej. Môžeme sa
o tom ľahko presvedčiť prechádzkou po

Komisia pre životné prostredie
obci v utorok poobede v čase vývozu –
počet smetných nádob stále rastie a nie
je problém vidieť pred dvojčlennou domácnosťou 3 aj 4 smetné nádoby. Nastáva potom paradoxná situácia, že ten, kto
odpad triedi a produkuje ho málo za to
nie je odmenený, ale naopak platí rovna-

Nové pravidlá vývozu komunálneho odpadu
Vzhľadom na to, že produkcia komunálneho odpadu v našej obci z roka na rok stúpa a že občania odpad neseparujú tak, ako by
mali, pristúpilo obecné zastupiteľstvo k zmene pravidiel vývozu komunálneho odpadu. Sadzba poplatku za komunálny odpad
je 0,0331 € za osobu a kalendárny deň (12,08 € na osobu/kalendárny rok). Sadzba poplatku za množstevný zber je 0,018 € za jeden liter komunálnych odpadov. Množstvový zber komunálneho odpadu je povinný pre poplatníkov, ktorí: a) vlastnia a užívajú
zberné nádoby o objeme 1100 l, b) sú oprávnení užívať alebo užívajú na účel podnikania nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v jednotlivej časti obce vymedzenej v prílohe č. 1 tohto VZN a frekvencia vývozu ich komunálneho odpadu je jeden krát týždenne, c)
prekročia povolený limit počtu zberných nádob na jednu domácnosť, a to nasledovne:
veľkosť domácnosti

Objem povoleného komunálneho odpadu v litroch

maximálne 2 osoby

120 l = jedna 120 l nádoba

maximálne 4 osoby

240 l = dve 120 l nádoby alebo jedna 240 l nádoba

maximálne 6 osôb

360 l = jedna 120 l a jedna 240 l nádoba alebo tri 120 l nádoby

minimálne 7 osôb

480 l = dve 240 l nádoby

Výška poplatku za množstvový zber sa určí ako súčin sadzby poplatku, objemu zbernej
nádoby a počtu vývozov za rok a zaokrúhli sa na euro centy nadol.
Objem zbernej nádoby v litroch v litroch

Frekvencia vývozu

Výška poplatku v €/rok

120

1 x za dva týždne
1 x za týždeň

56,16 €
112,32 €

240

1x za dva týždne
1x za týždeň

112,32 €
224,64 €

1100

1 x za dva týždne
1 x za týždeň

514,80 €
1 029,60 €

Obecné noviny
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Chodník na Podhájskej

Centrálna zóna obce, resp. jej hlavná časť
by mala byť v lete 2012 dokončená. Nadväzujúcim prvkom dopravnej infraštruktúry je chodník na ulici Podhájska. Jeden
z prvý projektov, ktorý bol v roku 2007,
keď nastúpilo nové vedenie obce pripravený na realizáciu bol práve tento.
Projekt bol pripravený a bolo naňho
zabezpečené finančné krytie. V prípade
úspešného vysporiadania vlastníckych
vzťahov v prospech obce mohol byť zahrnutý do revitalizácie centrálnej zóny
a obec mohla žiadať aj o EU prostriedky.
To sa však nestalo. Nemá snáď zmysel
s odstupom takmer päť rokov polemizovať o tom, či projekt mohol byť zrealizovaný a za akých podmienok a prečo
k tomu neprišlo. Nemá zmysel hľadať
vinníkov, ktorí zmarili túto myšlienku.
Otázkou zostáva, čo nám táto skúsenosť
priniesla. Čo sme sa naučili? Naučili sme
sa, že hľadať spôsoby, ako sa niečo nedá

Revitalizácia centrálnej zóny
z pôvodne plánovaného celku v tomto
roku? V podstate sú takmer hotové
všetky rozvody dažďovej kanalizácie,
ktorá bude zabezpečovať odvodnenie
všetkých spevnených plôch v centrálnej
zóne. Realizáciou tohto stavebného
objektu pokračujeme v koncepte
riešenia dažďových vôd v obci, ktoré
postupne na všetkých rekonštruovaných
plochách dostávame pod kontrolu a táto
voda nám nezostáva v obci ale je riadene
odvádzaná do recipientov alebo vsakov.
Ďalším objektom, ktorý sa podarilo
zrealizovať čiatočne sú elektrické
rozvody NN, verejného osvetlenia
a
slaboprúdov
(rozhlas,
optika,
telekom). Aj tieto objekty zapadajú
koncepčne do riešenia územia obce,
pretože v celej centrálnej zóne príde
k odstráneniu pôvodných betónových
podporných stĺpov elektrickej sústavy
NN a verejného osvetlenia, pričom
všetky kabelážne rozvody budú tak
ako na Hlavnej ulici uložené do zeme.
Príde tak ku skvalitneniu týchto sietí

je podstatne ľahšie ako hľadať riešenia.
Mohli sme sa naučiť aj to, že na to doplácame všetci, pretože „kde nie je vôľa,
nie je ani cesta“ – hovorí známy slogan
– v tomto prípade by sme mohli trošku
parafrázovať, „kde nie je vôľa, nie je ani
chodník“. A projekt sa nezrealizuje. A to,
čo by sme spoločným úsilím mohli dokázať zostane nedokončené alebo ani
nezačaté. Takmer všetky projekty, ktoré
za posledných päť rokov obec realizovala boli sprevádzané odporom jednotlivcov alebo skupiniek, ktorí takýmto
spôsobom robia vlastne čo? No škodia
záujmom väčšiny. A väčšina by mala takýmto jednotlivcov jasne dať najavo, že
takéto správanie si neželá a nebude ho
tolerovať len s nemým prizeraním sa, ale
že takéto postoje jednoznačne odsúdi
a bude sa snažiť myšlienku dobrých zámerov podporiť a presadiť. Aj napriek
odporu neprajníkov. Obec zo súčasným vedením za minulé roky dokázala,
že vieme projekty presadiť aj napriek
odporu jednotlivcov, ak je to v záujme
dobrej veci a väčšiny. O čo ľahšie by sa
však robilo, ak by projekty nemuseli byť
presadzované s odporom ale dohodou.
Treba si však uvedomiť, že všetko má
hlavne svoj čas a predstavy niektorých
ľudí o tom, že o všetkom treba najprv
celé roky diskutovať a nakoniec sa aj tak

Pokračovanie zo str. 1

ale v neposlednom rade to prispeje
k estetickému zlepšeniu územia, ktoré
týmto získa úplne iný kvalitatívny
rozmer. Do konca roka sme v rámci
projektu stihli zrealizovať ešte časť

Poštovej ulice (prepoj medzi Podhájskou
a Školskou ulicou), ktorý získal úplne
nové parametre. Pôvodne stiesnená
ulička, kde sa nemohli vyhnúť vzájomne
dve autá bez toho, aby nevybočili do
zelených pásov, resp. neohrozovali
prechádzajúcich chodcov, či nekolidovali
s autami parkujúcimi pri pošte získala
parametre riadnej ulice, ktorá je schopná

nedohodnúť nechceme považovať za
správny prístup. Chceme využiť čas na
to, aby sme robili. Aby sme urobili maximum vecí, ktoré je možné urobiť v čo
najkratšom čase a zebezpečili tak pre
našich občanov a návštevníkov našej
obce kvalitné prostredie.
Nikto nikdy nespochybňoval, že chodník na Podhájskej ulici je jeden z najpotrebnejších projektov. Dopravné
zaťaženie na tejto ulici je naozaj veľmi
výrazné a chodník je v podstate v havarijnom stave. Keď prostriedky na jeho
opravu boli, projekt sme kvôli nevysporiadaným vlastníckym vzťahom nemohli
realizovať ale opätovne sa o to chceme
pokúsiť v nasledujúcom roku, napriek
tomu, že súčasná ekonomická situácia
výrazne limituje možnosti obce v investičnej výstavbe. Bezpečnosť občanov je
pre nás na prvom mieste a obec má záujem, aby obnovená centrálna zóna obce
bola dostupné bezpečným spôsobom
aj z Podhájskej ulice. Preto veríme, že
občania na Podhájskej, teda len tí z nich,
ktorí v minulosti z rôznych príčin nenašli
s obcou spoločnú reč budú mať záujem
na tom, aby svojim ústretovým prístupom prispeli k vyriešeniu problému.
Obec sa tak bude môcť o to viac snažiť,
aby ústretovosť bola ocenená novým
bezpečným chodníkom slúžiacim mnohým občanom. Tento by sa mohol stať
realitou už na jar 2012.
(Obec)

plynule a hlavne bezpečne zabezpečiť
prejazd vozidiel ako i chodcov, pretože
jej súčasťou je aj nový chodník po
celej dĺžke cesty. Napojenia na Školskú
a Podhájsku ulicu budú až do jari
zabezpečené len provizórne a nová
ulica bude uvedená len do dočasného
užívania s dopravnými obmedzeniami,
nakoľko k jej ukončeniu príde až na
jar, kedy začnú aj pokračovacie práce
na dokončení všetkých stavebných
objektov. Predpokladáme, že projekt
bude ukončený najneskôr do konca mája
2012. Ešte snáď dodáme známu vec, že
projekt realizujeme z prostriedkov EU
vo výške oprávnených výdavkov viac
ako 600 tis. EUR.
(Obec)
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Osvetlenie kostola
V nadväznosti na projekt obnovy centrálnej zóny obce, ktorý je v realizácii a v súlade s projektom obnovy areálu okolia
kostola bola spracovaná dokumentácia
osvetlenia kostola. Farský kostol sv. Ondreja je hlavnou dominantou obce. Len
málo obcí sa môže pýšiť takou nádhernou vežou kostola ako majú Voderady.
Táto dominanta si iste zaslúži našu po-

Futbalové šatne
Obec Voderady výrazne podporuje činnosť organizácií na jej území. O tom svedčí rozvoj a napĺňanie aktivít všetkých
obecných organizácií za posledné roky.
Jednou z požiadaviek organizácií, ktorú
obec chce podporiť je aj vybudovanie
zázemia pre činnosť každej organizácie,
v závislosti od činnosti ktorú vykonáva,
resp. plánuje vykonávať.
Do tohto konceptu zapadá aj postupné
vytvorenie podmienok – zabezpečenie klubovní a priestorov. V tomto roku
bola slávnostne otvorená klubovňa zá-

zornosť. Vďaka obetavému prístupu farníkov je kostol opravený a pohľad naňho
nenecháva nikoho na pochybách, že
v tejto obci žijú ľudia, ktorí si vážia hodnoty, ktoré nám zanechali naši predkovia – v prípade chrámu, na chválu Božiu,
ale aj pre dobro ľudí, ktorí tu žijú a návštevníkov našej obce. V nedávnej minulosti veža kostola získala vežové hodiny,
na všetkých svetových stranách. Tieto
sa stali ihneď neodmysliteľnou súčasťou
veže. Aj naďalej by sme chceli prispievať

k zhodnocovaniu pamiatok a dominánt
v našej obci. Preto dala obec v tomto
roku vypracovať projekt osvetlenia veže
kostola, ktorý by sme chceli v nasledujúcom roku, súbežne s obnovou centrálnej
zóny obce zrealizovať. Iste záleží aj na
tom, či sa nám na tento zámer podarí vyčleniť dostatok finančných prostriedkov.
V prípade, že áno, osvetlená veža iste
ponúkne pozorovateľovi pekný a zaujímavý pohľad.
(MT)

hradkárov, pripravená je rekonštrukcia
hasičskej zbrojnice a v tomto roku obec
dokončuje aj projektovú dokumentáciu
na futbalové šatne.

me aj členov jednotlivých organizácií, ako dokážu presvedčiť, že
práve prostriedky vložené na podporu
takejto činnosti sú správne investované
prostriedky. V prípade, že príde na rad
aj projekt výstavby nových futbalových
šatní, mohli by vyzerať tak ako je na obrázku. Umiestnené by mali byť za južnou
bránkou a nahradili by v plnom rozsahu
doterajšie staré a nevyhovujúce futbalové šatne.

V čase, keď všetci zápasia s nedostatkom
finančných prostriedkov by sme mohli
pasívne sedieť a plakať, že na takého
investície nie sú a nebudú peniaze. Je
pravdepodobné, že projekty takéhoto
zamerania nebude možné zrealizovať
v jednom rozpočtovom roku ale bude
ich možné budovať jedine etapovite vo
viacerých rokoch.
Bude záležať na rozhodnutí obecného zastupiteľstva, ale samozrej-

Trafostanica pri cintoríne
Trafostanica pri cintoríne je dlhodobo
pripravovaný a plánovaný projekt, ktorý
je súčasťou väčšieho systémového konceptu obnovy elektrickej distribučnej
siete na území obce. Záujmom obce je
čo najviac káblových vedení dostať zo
stĺpov do zeme a to tak z dôvodu kvality ako aj estetického pohľadu. V tomto smere si ceníme snahu Západoslovenskej energetiky, a.s., ktorá realizuje
väčšinu projektov ako prevádzkovateľ
distribučnej siete na vlastné náklady. Postupne tak z našej obce miznú

vzdušné vedenia a podľa plánu budú
postupne aj staré stožiarové trafostanice nahradené novými – kioskovými.
Jednou z nich bude ja trafostanica na
rohu cintorína pri hasičskej zbrojnici. Jej
vybudovanie, ktoré je plánované na jar
2012 umožní demontáž starej hrdzavej
a dosluhujúcej trafostanice na začiatku
Hlinickej ulice a ďalej umožní preložku
do zeme všetkých vzdušných vedení
okolo cintorína, vrátane hlavnej prípojky NN a diaľkového prívodu, ktorá
v súčasnosti vedie vzdušným vedením

Súčasťou dobudovania areálu by potom
v budúcnosti bolo dobudovanie oplotenia a zázemia pre divákov a návštevníkov areálu.
(KB)

popred bývalé družstvo. Na základe dohody, recipročne obec v prospech ZSE,
a.s. na základe splnomocnenia vybavuje
všetky potrebné povolenia, vrátane majetkovo právnych vyrovnaní. Pozemok
pod trafostanicou bude umiestnený na
pozemku Rímsko-katolíckej cirkvi, pričom v súčasnosti obec a farský úrad vedie rokovania s trnavskou arcidiecézou
o podmienkach majetkovo právneho
vysporiadania pre daný projekt. Nová
investícia by mala byť zrealizovaná najneskôr do leta 2012. Celková investícia
takmer 150 tis. EUR nie je financovaná
z rozpočtu obce.
(Obec)

Obecné noviny

strana 16

Základná škola
Ježibabál
V najstridžejší deň všetkých stridžích
dní, 13. decembra na Luciu, sa v našej
škole konal už po tretíkrát ples ježibáb
– Ježibabál. Zišlo sa nás naozaj neúrekom a naša telocvičňa priam praskala
vo švíkoch. Na ples priletelo viac ako
100 ježibáb a strigôňov a bolo naozaj
načo pozerať: vyberané róby, originálne

metly, účesy, nádherné nosy a hlavne
výborná zábava. Ježibaby si zasúťažili
v lete na metlách, vyskúšali si zručnosť
pri zabíjaní pavúkov a tiež sa trošku zababrali v žabom slize, ktorý ukrýval malé
tajomstvá. Na Ježibabále sa pili čarovné
nápoje, jedli sa výborné koláčiky a všakovaké dobrôtky z dielne šikovných mamičiek a pani učiteliek. Na záver plesu
boli vyhodnotené najkrajšie ježibabské

Nielen učíme, ale aj vychovávame
Školský vzdelávací program je otvorený školský dokument, ktorý prezentuje
zameranie školy, jej aktivity a priority.
Okrem vzdelávacích cieľov je nositeľom
aj výchovných cieľov, ktoré sú nevyhnutné realizovať v úzkom vzťahu so vzdelávaním. Deti učíme, ale predovšetkým
vychovávame.
Kým po minulé roky sme školský vzdelávací program smerovali viac výchove
k umeniu a kultúre, tento rok sme školský vzdelávací program vo výchovnej
časti viac zamerali na podporu zdravia

Športom ku zdraviu
Areál základnej školy vo Voderadoch za
posledný rok prešiel veľkou zmenou. Zastaraný areál školy sa vďaka zanietenosti pána starostu zmenil v priebehu roka
na moderný kultúrno-športový priestor
s veľkými možnosťami využitia. Areál je
priestorom nielen pre šport, kultúru, ale
aj oddych a relaxáciu.
Dostavba malej telocvične otvorila

Týždeň zdravia
Najcennejšie čo človek má je zdravie.
Bez neho sa len ťažko plnia človeku
sny a ťažko realizujú svoje túžby. Jedným z priorít školského vzdelávacieho
programu Základnej školy vo Voderadoch na školský rok 2011/2012 je aj
podpora zdravia a zdravého životného
štýlu. Zapojili sme sa do projektu „Školské ovocie“, a tak naši žiaci dostávajú raz
týždenne 1 jablko a čistú jablkovú šťavu.
V školskom bufete sa nepredávajú nezdravé sladkosti a jednou z tém tried-

a ochranu pred sociálno-patologickými javmi, akými sú agresívne správanie, drogová závislosť, šikanovanie,
alkoholizmus.... S negatívnymi javmi
spoločnosti sa stretávame stále častejšie a neobchádzajú ani našu školu. Jednou z možností, ako predchádzať týmto
javom, je zabezpečiť deťom kvalitnú
ponuku záujmovej činnosti a aktivít na
zmysluplné využitie voľného času. Je
však nevyhnutné o týchto negatívach
s deťmi hovoriť. Preto sme na tento
školský rok naplánovali niekoľko aktivít,

róby a najoriginálnejšie metly. Špeciálnu cenu Ježibabálu, štyri pizze, získali
naši prváci, ktorí sa v najväčšom počte
spomedzi všetkých žiakov školy obliekli
za ježibaby.
Ježibabál bol výborný a dúfame, že aj
o rok naň priletí čo najviac ježibáb a strigôňov.

ktoré majú hlavne deti informovať, ako
predchádzať sociálno-patologickým javom. V októbri sme v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva v Trnave
zorganizovali besedu pre žiakov II. stupňa s protidrogovou tematikou. Na 29.
november 2011 je plánovaný výchovný
koncert pre starších žiakov, na tému
medziľudských vzťahov. Na jar plánujeme besedu s ľuďmi z prostredia drogových závislostí a v spolupráci s Centrom
pedagogicko-psychologickej prevencie
aj besedu pre žiakov na tému agresívne
správanie a vzťahy medzi spolužiakmi.

možnosti väčšieho využitia telocvične.
V dnešnej dobe slúži predovšetkým na
záujmové aktivity našich žiakov. Veľkej
obľube sa teší pingpongový krúžok,
ktorý na našej škole vedú páni Vladimír Schiffel a Vít Orešanský. Deti trénujú
2-krát týždenne a už sa zúčastnili niekoľkých priateľských zápasov a súťaží.
Ďalším športovým krúžkom, ktorý začal
svoju činnosť ešte v máji tohto roku, je
basketbalový krúžok, ktorý vedie pán
MVDr. Stefan Rusenov. Veľkej obľube sa

teší aj futbalový krúžok pre najmladších
žiakov, ktorý vedie aktívna ženská futbalistka, pani učiteľka 1. ročníka, Mgr.
Martina Kadlubcová. Tento rok sme
opätovne oživili aj krúžok mažoretiek,
ktorý vedie pani učiteľka Mgr. Zuzana
Hanulíková. Dúfame, že o športové krúžky bude aj naďalej záujem a naše deti
nebudú vysedávať len pred obrazovkami počítačov a televízorov.

nických hodín je aj zdravé stravovanie.
V tomto duchu sme od 17. októbra do
21. októbra 2011 zrealizovali Týždeň
zdravia. Počas celého týždňa sme viedli
deti ku konzumácií zdravých potravín.
V strede týždňa sme školu premenili na veľkú kuchyňu. Všetci žiaci, spolu
s triednymi učiteľmi, pripravovali chutné
zdravé nátierky, ktoré potom po naservírovaní ponúkali na tzv. „nátierkovej
ochutnávke“. Cez desiatovú prestávku
sa na chodbách našej školy ponúkali a
ochutnávali všetky druhy nátierok, od
klasickej rybičkovej, syrovej až po exo-

tickú banánovú. Deti si veľmi pochutili a
po nátierkach sa len tak „zaprášilo“.
Bodku za týždňom zdravia sme urobili
v piatok, 21. októbra 2011. Počasie nám
naozaj prialo. Slniečko nádherne hrialo,
a tak sa celá škola presunula na lúku
za kaštieľom, kde sme spoločne zabehli „Beh zdravia“. Po príjemne strávenej
hodinke v prírode sme sa opäť vrátili do
školy. Dúfame, že táto akcia je začiatkom aktívnej podpory zdravého životného štýlu našich detí.
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Október – mesiac úcty k starším
Jeseň života, podobne ako jeseň v prírode, môže byť krásna a príjemná. Stačí, ak nezabudneme, že aj my všetci raz
zostarneme a všimneme si, že okolo nás

je kopec ľudí, ktorých poteší aj pekné
slovo, či milý úsmev, alebo pohladenie.
S myšlienkou potešiť ľudí, ktorí jeseň života netrávia v kruhu svojich blízkych,
prišli naše pani učiteľky spolu so svojimi

Umenia nikdy nie je dosť
To, že kultúra a umenie dostali vo Voderadoch zelenú, je už dávno známe.
Založením základnej umeleckej školy
získali naše deti neoceniteľnú možnosť
umelecky sa vzdelávať a rozvíjať svoj
talent. Na podporu umenia nezabúdame ani na našej základnej škole a popri
množstve iných aktivít, vychovávame
deti aj k umeniu. Už na začiatku októbra

zavítalo do našej školy divadlo Clipperton, ktoré nám netradičným stvárnením
predviedlo známu ľudovú rozprávku
Popoluška. Podanie bolo naozaj vynikajúce, lebo pobavilo tak prvákov ako aj
deviatakov.
V tomto mesiaci navštívili naši žiaci I.
stupňa Krajskú knižnicu v Trnave, kde sa
zúčastnili nezabudnuteľnej akcie – krstu

žiakmi. V rámci mesiaca úcty k starším
pripravila pani učiteľka Krupová a Šuleková kratučký program pre starčekov
a starenky z domova dôchodcov vo Voderadoch. Deti si nacvičili básne, piesne
a našim starkým venovali medovníkové
srdiečka.

knihy známej trnavskej spisovateľky, Evy
Kopúnkovej. Deti zaujato besedovali
a zaujímali sa o dianie knižnice.
Októbrovú výchovu k umeniu sme na
škole zavŕšili, v spolupráci so ZUŠ vo Voderadoch, a to výchovným koncertom,
Deti deťom, určeným pre žiakov 1. ročníka. Na koncerte sa prezentovali deti zo
ZUŠ.
(AZ)
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Materská škola
MIKULÁŠ, čo mi dáš ?.....
kričali deti v očakávaní Mikuláša , ktorý
je vo všetkých legendách považovaný
za neuveriteľne dobrotivého človeka
pomáhajúceho iným v najťažších životných situáciách. Zavítal k nám 5.12.2011.
Deti ho už netrpezlivo čakali. Ale neprišiel sám. Priviedol so sebou aj pomocníčku - čerticu Ľubicu. Pripravili si pre

deti veselý program plný piesní a hudby,
bolo skutočne veľmi veselo. Ľubica stvárala čertovské kúsky, ale deti sa vôbec
nemuseli báť, pretože čertica žiarila humorom a smiechom. Bola to taká šibalka, ako niektoré naše detičky. Na záver
deti zaspievali našej milej návšteve pesničky, zarecitovali básničky a Mikuláš s

AAAch tie zuby zubaté ...
Prednášku o starostlivosti o svoje zúbky prezentovala deťom na naše pozvanie dentálna hygienička p.Darina
Kramaričová z Báhoňa. Názornou a jed-

noduchou inštruktážou si deti vyskúšali
správnu techniku čistenia zúbkou. Deťom staršej skupiny bola urobená aj detekcia zubného povlaku tabletou. Deti

Ovocie a zeleninka inak
Už si ani nevieme predstaviť september
bez tvorivých dielní z ovocia a zeleniny
k tradičnej výstave našich záhradkárov,
ktorej sa každoročne radi zúčastňujeme.
Aj vďaka ochote rodičov prispieť mate-

riálom sa nám podarilo vytvoriť pekné
práce doplnené rôznymi prírodninami.
Najväčšiu radosť však mali deti zo strýčka záhradkára, ktorý nám naše práce po
celý čas strážil a vytváral neopísateľnú

Šarkan letí, nemá detí.....
a my máme, nepredáme. Hovorí sa
v jednej riekanke, ktorú si deti hovorili pri spúšťaní šarkanov na našej prvej
spoločnej šarkaniáde. Takmer všetky
deti priniesli krásne draky a šarkany, a aj
keď nám trošku počasie neprialo, nako-

niec sme sa dočkali. Bolo úúúplne ideálne. Vetrík ako vyšitý, nad nami slniečko
a mohli sme sa realizovať. Nie všetci mali
hneď úspech ale s pomocou učiteliek
to napokon zvládli. Lietali nádherne až
na jedného, ktorý nemal na konci šnúry

Už netreba ísť za zvieratkami ďaleko
Hneď ako sme sa dozvedeli, že na našom
družstve sú nezvyčajné zvieratká ani na
chvíľku sme nezaváhali. Na otázku:,, deti
chcete sa ísť pozrieť na zvieratká?“ odpovedali jednohlasne „áááánooo“!
Nazbierali sme starý chlebík od pani
kuchárky z kuchyne, zobrali do tašky
drobné jabĺčka z príspevku našej pani

Krajčovičovej a vybrali sme sa na cestu.
Dlhšia turistická vychádzka najmä pre
tie najmenšie deti trvala síce dlho, ale
stálo to za to. Deti s úžasom otvárali oči
ale aj ústa, kde sa u nás takéto zvieratká
vzali. Nebáli sa ich ani kŕmiť, aj keď teta,
ktorá nás prevádzala nás upozornila odkiaľ pokiaľ. Len nás trošku mrzelo, že sa

Chcem byť požiarnikom...
Hovorieval malý dráčik z rozprávky ale
my už vieme, že máme hasičov a nie požiarnikov. Táto návšteva je pre deti vždy
najviac motivovaná technikou, ku ktorej
sa len tak bežne nemajú možnosť priblížiť. Najmä chlapci, ktorí si zrejme o niečo

viac uvedomujú silu adrenalínu z nebezpečného ohňa sa s úžasom zaujímali
o všetko. Páni hasiči im vysvetlili, čo sa
na čo používa, trošku ich aj vyskúšali
z bezpečného zaobchádzania s ohňom
ale i tak sa najviac tešili, keď si mohli

čerticou ich odmenili balíčkami.
Ďakujeme Mikuláš, na budúci rok príď
zas...
Za finančné podpory a vecné dary pre
deti pri príležitosti Vianoc, ĎAKUJEME : Obecnému úradu vo Voderadoch,
Obecnému úradu Slov. Novej Vsi, p. Ing.
Romanovi Čapošovi, p. Ing. Anite Gajarskej, ZRPŠ.

boli na aktivite veľmi vnímavé a aktívne
čo veríme, že prispelo aj k odbúraniu
strach zo zákrokov v zubnej ambulancii.
Na maketách krokodíla a zubnej protézy
sa deti dokonca príjemne pobavili.

atmosféru celej akcie.
Touto cestou chcem POĎAKOVAŤ
všetkým, ktorí po skončení výstavy darovali produkty pre kuchyňu v materskej
škole. Prispeli tak k doplneniu zdravej
výživy detí.

uzol a letel si kam sa mu zachcelo. Nakoniec sme ho dostihli na hlavnej ulici prichyteného na streche p. Hannikerovej.
Prišiel síce o časť chvosta ale hlavne že
sa našiel. Najdôležitejšie je, že deti mali
super zážitok.

pred nami skryl pyšný páv, ktorý sa nám
za ten svet nechcel ukázať, nuž sme si
odniesli okrem zážitkov aj jeho krásne
pero, ktoré určite nechtiac stratil.
Chcela by som zároveň POĎAKOVAŤ rodine KRAJČOVIČOVÝCH za aktívnu pomoc darovaním jabĺčok a jablkovej šťavy
pre deti, čím im obohacujú stravu v MŠ.

chytiť prúdnicu, vyliezť na skutočné
hasičské auto a spustiť sirénu. Nuž milí
hasiči, ďakujeme za sprístupnenie a prajeme vám, aby ste čo najmenej museli tú
perfektnú sirénu spustiť!
(AP)
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Základná umelecká škola
Hudobno-dramatické predstavenie žiakov LDO
Už počas prvých adventných dní sme
mali možnosť v našej škole zažiť krásnu
atmosféru predvianočného času, ktoré
nám priniesli deti zo Základnej umeleckej školy vo Voderadoch prostredníctvom
hudobno-dramatického
predstavenia. Predstavenie sa uskutoč-

nilo pre širokú verejnosť obce v útulnej malej telocvični základnej školy.
Pani učiteľka Lucia Rakúsová, spolu so
svojimi žiakmi literárno-dramatického
odboru a spevu, pripravila pre divákov
pásmo básní a obľúbených vianočných
kolied. Na záver predviedli deti svoje

herecké umenie v dvoch divadelných
hrách - Nebeská rozprávka a Vianočný
príbeh. Deti zožali veľký úspech a spolu s nimi sa tešíme na ďalšie divadelné
predstavenie.

Koncert učiteľov - optimizmus do budúcnosti
Dnes sa často vraví o ťažkých časoch,
neľahkých dobách alebo kríze spoločnosti. Doba sa síce mení, ale ľahké časy
rozhodne nesprevádzajú ľudstvo stáročiami. Zato kultúra - v našom prípade hudba - áno. Netvorí len únik pred
realitou, ale je to práve hudba zušľachťujúca a zlepšujúca človeka. Človeka,
ktorý práve prostredníctvom nej prijíma
údely osudu a rozdáva zo seba to najlepšie. Naša obec nie je veľká, čo sa týka
rozlohy, materiálnych statkov či počtu
obyvateľov. Je veľká srdcom, spolupatričnosťou, pohostinnosťou a teraz už
i kultúrnym životom.
Obec Voderady v spolupráci so Základnou umeleckou školou vo Voderadoch

zorganizovala 7. decembra 2011 výnimočnú udalosť – Koncert učiteľov. Dni
plné príprav ukrývali hodiny práce tvorcov a v kútiku duše snahu o pozitívnu
odozvu divákov. Voderadčania nesklamali, ba práve naopak. Dokázali, že dobu
tvoria a ovplyvňujú práve samotní ľudia
a obyvatelia našej obce. Na Koncerte
učiteľov som (a dúfam nielen ja) vypozoroval náklonnosť publika pre vznešené
spoločné ciele a pochopenie pekných
myšlienok. Každý zo zúčastnených určite aj takto vnímal spolupatričnosť komunity. Hudba a uvoľnenosť vykreslila
nefalšované emócie a úprimnú radosť.
A to je to pre čo sa hlavne oplatí pracovať a tvoriť. Duch vynikajúcej myšlienky

je práve ten, pre ktorý sme sa rozhodli
v podobných aktivitách pokračovať.
Som optimista čo sa týka budúcnosti
Základnej umeleckej školy vo Voderadoch. Som optimista v prerode nášho
myslenia a snahách byť lepšími ľuďmi.
Som optimista v tom, že staré hriechy
alebo neutešená životná situácia z nás
neurobia zlých nehodnotných ľudí.
Naša sila je v držaní spolu, spolupatričnosti, vzájomnosti a uvedomovaniu si
odkiaľ sme, čo je naše a kam patríme.
Skutočné problémy vieme prekonať
sami. Hudba je kultúra. Kultúrne správanie vieme dosiahnuť aj pomocou hudby.
Som optimista vo vzťahu k budúcnosti
obce Voderady.

Umelecký život v Základnej umeleckej škole opäť ožil
Tak sa nám deti po prázdninovom oddychu opäť vrátili do kolotoča povinností.
Pod vedením svojich učiteľov opäť umelecky žijú a čo je hlavné - vzdelávajú sa.
Vedenie Základnej umeleckej školy sa aj
v tomto školskom roku rozhodlo pokračovať v programe výchovných koncertov nielen pre deti ZUŠ, ale aj základnej
školy. Školské koncertovanie s názvom
„DETI DEŤOM“ odštartovalo už na začiatku októbra.

Na prvom výchovnom koncerte naši
najmladší žiaci mali možnosť spoznať
hudobné nástroje, ktoré sú na Základnej umeleckej škole najdôležitejšími
učebnými pomôckami. Hravou formou
a predovšetkým prostredníctvom umeleckých výkonov svojich rovesníkov
sa deťom vštepujú poznatky z oblasti
umenia, ktoré nie sú na iných školách
celkom bežnou záležitosťou. Deti zo
základnej školy tak vďaka previazanos-

Zlato a striebro pre ZUŠ vo Voderadoch
Učitelia zo ZUŠ vo Voderadoch sa v tretí
októbrový víkend zúčastnili celoslovenskej súťažnej prehliadky pedagogických
zamestnancov Chalupkovo Brezno. Cieľom súťaže je podporiť aktivity pedagogických zamestnancov, a zároveň ich
osobitné kvality ohodnotiť. V ostatnom
ročníku Chalupkovho Brezna sa zamestnanci našej umeleckej školy predstavili
v interpretačnej a skladateľskej kategórii .

Je obdivuhodné, že tak malá inštitúcia
akou je umelecká škola vo Voderadoch,
nezostala na celoslovenskej prehliadke
bez povšimnutia. Vďaka skvelým interpretačným a skladateľským schopnostiam boli naši učitelia ocenený Zlatým
a Strieborným pásmom.
Vedenie školy vyjadruje poďakovanie
a obdiv učiteľovi strunových nástrojov
Csabovi Köbölovi za zisk zlatého pásma

ti dvoch školských inštitúcii získavajú
nielen potrebné poznatky všeobecného vzdelania z oblasti exaktných vied,
ale získavajú aj nadhľad a rozptýlenie
v podobe umenia.
Ide o ďalší
krok k rozvoju obce a zabezpečenia jej
budúcnosti. Práve v deťoch a mládeži sa
ukrýva potenciál zachovania jej rozvoja,
skladby a úrovne obyvateľstva v nastávajúcich rokoch.

v skladateľskej a rovnako aj v interpretačnej súťaži. Taktiež oceňujeme úspech
učiteľského dua Janky Mikušovej a Mgr.
art. Michala Matejčíka za zisk strieborného pásma, v kategórii hra na hudobnom
nástroji.
Veríme, že naši úspešní učitelia budú
aj naďalej s elánom a tvorivosťou odovzdávať svoje skúsenosti deťom zo Základnej umeleckej školy vo Voderadoch.
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Základná umelecká škola Voderady sa rozširuje
Počnúc novým školským rokom
2011/2012 sme zaznamenali zvýšený
záujem žiakov o umelecké vzdelávanie
nielen z Voderád, ale aj z neďalekej obce
Cífer. Základná umelecká škola vo Voderadoch preto pristúpila k možnosti, zriadiť v budove Základnej školy v Cíferi dve
hudobné triedy. Podarilo sa tak vytvoriť
priestor a predovšetkým podmienky pre
umelecky a hudobne nadané deti. Mnohé z nich už v minulosti prejavovali záujem o štúdium hry na hudobný nástroj,
ale vzhľadom na časovú a finančnú ná-

ročnosť cestovania do umeleckých škôl
v iných mestách nemohli svoj sen realizovať. Preto bol o vytvorenie inštitúcie
v Cíferi zo strany detí a rodičov veľký
záujem prekonávajúci všetky očakávania. V dvoch triedach, do ktorých bolo
prihlásených tridsať detí, sa v tomto
školskom roku popri teórii hudby vyučujú hudobné nástroje klavír a flauta pod
odborným pedagogickým vedením p.
učiteľky Mgr. Art. Márie Miklovičovej a
Janky Mikušovej. V budúcom školskom
roku ZUŠ vo Voderadoch plánuje v ZŠ

Cífer rozšíriť ponuku vyučovania o ďalšie
hudobné nástroje (gitara, klarinet, spev
a iné). Nová spolupráca Základnej umeleckej školy vo Voderadoch a Základnej
školy v Cíferi dokázala, aké dôležité ciele
je možné dosahovať, ak sa stretne dobrý
nápad s ochotou ho promptne realizovať. Nasledujúce obdobie zatiaľ naznačuje, že umelecké vzdelávanie v Cíferi
bolo vysoko pozitívnym prezieravým
rozhodnutím, ktoré zároveň ukazuje
správne smerovanie Základnej umeleckej školy vo Voderadoch. (MM) (ZUŠ)
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Záhradkári
Už dlhší čas hľadali členovia ZO SZZ
vhodné priestory – miestnosť pre svoju
činnosť. Našťastie sa uvoľnili priestory
v bývalom školskom byte v ZŠ. Po dohode s pánom riaditeľom ZŠ a OcÚ pán starosta dal súhlas, aby tieto priestory mohli
využívať miestni záhradkári. Po obhliadke miestnosti sme zistili, že bude treba
priestory upraviť, vylepšiť, jednoducho
prispôsobiť našim potrebám. Bolo treba
vyrúbať jednu priečku, upraviť bývalú

Hasiči
Činnosť Dobrovoľného hasičského zboru vo Voderadoch, v letných aj jesenných
mesiacoch tohto roka, sa dá rozdeliť do
viacerých oblastí, ktoré Vám chceme
týmto článkom priblížiť.
Dôležitou a pre náš zbor aj tradičnou
činnosťou je výchova žiackych družstiev,
ktoré sa pravidelne zúčastňujú hry „Plameň“, organizovanou OV DPO Trnava v
rôznych obciach nášho okresu. Po jarnej
časti naši najmenší hasiči postúpili na
Okresné kolo usporiadané v susednom
Zelenči, kde obsadili krásne 2. miesto.
Po letných prázdninách sa konalo v Bučanoch jesenné kolo hry „Plameň“, na
ktorom nás zastupovali 2 chlapčenské
a 1 dievčenské družstvo. V konkurencii
ostatných družstiev sa chlapci umiestnili na 2. a 5.mieste, dievčence obsadili 2.
miesto. O ich prípravu sa staral predseda
DHZ p. Štefan Krivosudský.
Po žiackych družstvách nás úspešne reprezentovali i dorastenci. Dňa 11. 6. 2011
sa zúčastnili na Okresnom kole v Košolnej spolu so súťažnými družstvami mužov a žien. V okresnom kole uspeli, získali 1. miesto, a tak postúpili na Krajské
kolo do Zlatých Klasov, kde sa umiestnili
na 2. mieste a len o kúsok im unikol postup na celorepublikové finále.
Na Okresnom kole sa zároveň s dorastom zúčastnili družstvá mužov a žien.
Muži obsadili 6. a ženy 2. miesto a týmto
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kúpeľňu, nové obklady, dlažby, vymaľovať, zaobstarať ďalšie potrebné veci
atď. Takmer všetci členovia sa pustili do
práce. Treba im za to poďakovať. Neoceniteľnú finančnú pomoc nám poskytol
obecný úrad vo Voderadoch, za čo sme
veľmi vďační. Osobne sa chceme aj touto cestou poďakovať starostovi obce p.
JUDr. Marekovi Turanskému, ktorý nám
vždy vychádzal v ústrety. Sledoval našu
prácu a mal z nej radosť. Po určitom čase
vynaložené úsilie členov výboru prinieslo výsledok. Klubovňa záhradkárov bola
pripravená na slávnostné otvorenie aj

s jej vysvätením. Slávnostné otvorenie
sa konalo 5. októbra 2011 za účasti p. starostu, vdp farára Mons. J. Bučíka, nášho
aktivistu p. prof. Vidu a pozvaných hostí
OV SZZ na čele s predsedom Mgr. F. Machovcom. Všetkým sa nová klubovňa
páčila. Chceme ju v budúcnosti využívať
na rôzne akcie najmä pre záhradkárov
v obci i pre širšiu verejnosť. Dovolím si
poznamenať, že členovia výboru ZO SZZ
môžu byť vzorom aj pre ostatné organizácie v našej obci. Nech sa im teda darí.
(HC)

sa začalo letné obdobie pohárových súťaží. V súťaži Západoslovenskej hasičskej
ligy získali veľa pódiových umiestnení,
vrátane putovných pohárov. Na jeseň,
po vyhodnotení ZHL, v ktorej obsadili
muži celkové 3. miesto a ženy krásne 1.
miesto, družstvo žien postúpilo na Superpohár. Súťaž sa konala 15. 10. 2011
v obci Žákovce ležiacej neďaleko Vysokých Tatier. Bohužiaľ, družstvu žien
sa nepodarilo nadviazať na výsledky z
ostatných súťaži, ale i tak pokladáme za

úspech, že sa prebojovali až do finále.
Jednou z týchto súťaží bola aj Nočná pohárová súťaž organizovaná našim zborom dňa 25. 6. 2011 v parku za Zichyho
kaštieľom. Zúčastnilo sa jej 34 družstiev
mužov a žien.
Ale nevenovali sme sa len súťažiam.
Hneď ráno po nočnej súťaži sme zabezpečovali organizáciu procesie k Božiemu telu, o týždeň neskôr procesiu k
Božskému srdcu. Táto činnosť má v našej
obci dlhú tradíciu, ktorú sa snažíme stále
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udržiavať. V tomto období vykonali spolu s preventivárom obce vždy dvaja členovia DHZ (p. E. Sárka, p. V. Benkovský, p.
M. Zatko) dve preventívno-bezpečnostné kontroly domov - od č. d. 81 až do č.
d. 260.
Letné obdobie je obdobím dovoleniek
a oddychu. V tejto tzv. „uhorkovej sezóne“ sa súťažné družstvá zúčastňovali
hlavne pohárových súťaží a zároveň aj
nočnej súťaže, na ktorú nás pozval náš
družobný SDH Velké Pavlovice z južnej
Moravy. Tohto roku sme oslávili 25. výročie uzavretia družobnej zmluvy a pri tejto príležitosti vycestovali podporiť naše
družstvá starší členovia zboru, ktorí túto
družbu zakladali.
Nezanedbávali sme ani výpomoc, o ktorú nás požiadal Obecný úrad. Po dohovore s učiteľským zborom v Materskej

škole sme pripravili Deň otvorených
dverí na Hasičskej zbrojnici, spojený
s odborným výkladom v podaní p. Jo-

Futbalisti
Medzinárodná družba futbalových internacionálov Voderád a Františkových
Lázní z Českej republiky má už viac ako
10 ročnú tradíciu. Jej súčasťou sú každoročné vzájomné recipročné návštevy,
spojené s neodmysliteľným futbalovým
zápasom. A tak v piatok 14. októbra 2011
nabral mikrobus s 15 – člennou osádkou
kurz – Západné Čechy. Po osem hodinovej cesta nás privítal voderadský rodák
p. Igor Kučík, ktorý tam žije so svojou

zefa Šturdíka. Záujem o techniku a zásahové prostriedky bol veľký, veríme, že
sa z našich škôlkarov v budúcnosti určite
niekto stane členom nášho zboru.
Úlohou nášho zboru nie je len chodiť
na súťaže a organizovať ich, ale starať
sa aj o nám zverenú zásahovú techniku,

hasičskú zbrojnicu a jej okolie. V tomto smere sa vykonalo viacero brigád,
kde sa zásahové vozidlá pripravovali na
technickú kontrolu (STK) a odstraňovali
sa menšie poruchy. Pritom sa dorastenecké družstvo podujalo zrenovovať
ručnú hasičskú striekačku, ktorá čakala
na svoje znovuzrodenie. Je to síce dlhodobejšia činnosť, no veríme, že čoskoro
budeme môcť predstaviť túto striekačku
v novej podobe po renovácii.
Na jeseň sme si naplánovali požiarnotaktické cvičenie zamerané na diaľkovú
dopravu vody. Cvičenie sa konalo 31. 9.
2011 v miestnom parku a diaľkovú do-

rodinou. Nasledovala prehliadka tohto
kúpeľného mestečka a spoločná večera.
V sobotu napoludnie mal výkop futbalový zápas na kvalitnom trávnatom
koberci.Oba tímy siahli na dno síl a napokon sme vďaka gólom p. Ľ. Pomajba
a p. P. Bučeka a skvelému výkonu nášho
brankára p. F. Bachratého uhrali cennú
remízu 2:2. Večer nás čakala výborná
kapustnica, ktorú pripravil náš tímový
kuchár p. A. Šafárik a spoločné posedenie všetkých aktérov, na ktorom okrem
spomienok zaznelo i množstvo „česko
– slovenských“ ľudových i trampských

pravu vody sme zabezpečovali z miestneho rybníka až po Zichyho kaštieľ pomocou plávajúcich čerpadiel, čerpadiel
PS 12, hadicového materiálu a rôznych
armatúr. V netradičnom jesennom období sme zasahovali pri dvoch požiaroch
strniska na poliach. Jeden bol medzi obcou Slovenská Nová Ves a diaľnicou D1,
kde bolo požiarovisko v celkovej rozlohe
100 x 400 m, ktoré sme hasili spoločne
s jednotkou HaZZ z Trnavy. Druhý bol
za našou obcou smerom na Slovenskú
Novú Ves, pri Ronavskom kanáli, kde
taktiež horelo strnisko v celkovej rozlohe 70 x 20 m, ktoré sme uhasili vlastnými
silami. Za včasnú informáciu o požiaroch
ďakujeme občanom, ktorí ich spozorovali a telefonicky nám oznámili ich lokalitu.
(VB)

piesní. V nedeľu ráno sme sa rozlúčili
s malebnými Františkovými Lázňami i s
našimi českými priateľmi, ktorých o rok
privítame u nás. Navečer sme šťastne
dorazili do Voderád.
Vyslovujeme poďakovanie majiteľovi
mikrobusu p. Czuczorovi, vodičovi mikrobusu p. P. Pílkovi, ako aj Obecnému
úradu Voderady a súkromným podnikateľom p. Mgr. M. Dubovskému a p. M.
Kubišovi, ktorí nám prispeli na úhradu
cestovných nákladov.
(MD)
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Turnaj šampiónov
Počas letných prázdnin neoddychujú
len žiaci, ale možno i škola a jej areál.
V sobotu 30. júla 2011 sa však o pokoji
a kľude v areáli ZŠ nedalo ani len rozprávať. V tento deň sa tu od 13:00 hod. konal v poradí už IX. ročník turnaja ŠAMPIÓNOV v malom futbale („bývalý Najlepší
turnaj v strednej európe“ ).
Dôležitým bol fakt, že už od obednajších hodín všetko prebiehalo tak ako

Dôchodcovia
Ani v seniorskom veku nie je dobré byť
samému. Stretnutia ľudí navzájom aj
v seniorskom veku potvrdzuje známu
zásadu, že človek je tvor spoločenský
a nechce žiť osamote. Vo svojej činnosti
sme sa snažili zapojiť čo najviac členov
do plánovaných akcií. Preto aj naša činnosť bola rozmanitá.
Už tradične sa spevácky zbor Prameň
pripravoval na umelecký festival „Rukami a srdcom“, ktorý svojimi piesňami
otvára. Tento rok sme pozvali na festival folklórny súbor Kovářovan z Českej
republiky. Tak sme odplatili naše účinkovanie na „Juhočeskom folklórnom
festivale v Kovářove“. Ich vystúpenie
prítomných divákov zaujalo. Ocenili tiež
aj ich privezené tradičné české koláče.
Naše seniorky napiekli a pohostili návštevníkov festivalu chutnými pagáčmi.
Členovia našej organizácie sa zúčastnili
20. júla 2011 na „Okresných športových
hrách seniorov“ v Trstíne. Hoci im počasie neprialo, predsa sa všetkých 21 na-
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malo. Všade rozvoniavali pečené kurčatá a jedinečná vôňa dymu vychádzajúceho spod kotla, kde sa pripravoval
guláš. Do turnaja sa prihlásilo 8 mužstiev: domáci Floppers, Áčkari, a dievčenské družstvo BABY, ďalej Nované,
KrytTeam, Trnavský dvor, Profišport
a Hanačka. Po úvodnom rozlosovaní,
sprievodnú hudbu „Dídžeja Ivana“ a
družné rozhovory prekričali už iba futbalisti urputne bojujúci o každú loptu.
Po zápasoch v dvoch základných skupi-

nách a následných vyraďovacích bojoch
sa do vytúženého finále dostali Áčkari a
Nované. Víťaz však môže byť iba jeden
a v tomto IX. ročníku bolo ním vynikajúco hrajúce skúsené mužstvo Áčkari,
ktoré z prehľadom vyhralo finále 3:1.
O naozaj bezproblémový priebeh
všetkých zápasov sa postarala dvojica
rozhodcov Radoslav Ivančík a Peter Slíž.
Podujatie sa konalo pod záštitou športovej komisie obce Voderady.
(MD)

šich prítomných zapojilo do súťaženia.
Nevrátili sme sa bez úspechu.1. miesto
v stolnotenisovom turnaji si vybojoval
p. Vít Orešanský. Úspešne reprezentoval
našu organizáciu i okres na Celoslovenských športových hrách seniorov v Nitre,
kde získal 2. miesto v stolnom tenise.
V rámci akcie „Modranské leto“ sa spevácky zbor Prameň zúčastnil spoločného vystúpenia s folklórnym súborom
„Modrančan“ v Modranke.
Vystúpenie zboru Prameň na „Okresnej
prehliadke seniorských skupín a zborov“
v Brestovanoch bolo hodnotené ako
jedno z najlepších. Získali sme Čestné
uznanie.
Členky výboru už tradične v októbri ,
ktorý sa nazýva Mesiacom úcty k starším, navštívili 14 najstarších členov – jubilantov. Popriali im veľa zdravia a radosti v ďalšom živote.
V mesiaci november sme zorganizovali
brigádu na úpravu okolia kostola.
Pozornosť venujeme i kultúrnym aktivitám. Pozreli sme si divadelné predstavenie „Tajomný pokoj veci“ v trnavskom
divadle J. Palárika. Išlo o moderné preve-

denie divadelného predstavenia a malo
u prítomných úspech.
Spoločne sme sa vybrali na výlet do rakúskeho mesta Kittsee, kde sme si pozreli známu výrobňu čokolády a sladkostí rodinnej firmy Hauswirth Wien. Mali
sme možnosť ochutnať ich dobroty, a tie
ktoré nám chutili, sme si mohli i zakúpiť.
Seniori venujú pozornosť nielen úprave
okolia svojich domov, ale zapojili sa i do
úpravy okolia kostola.
Aj na mesiac december pripravujeme
pre zlepšenie zdravia našich seniorov
návštevu termálneho kúpaliska v Horných Salibách.
V predvianočnom čase plánujeme uskutočniť stretnutie našich členov, ktoré
spestria svojim vystúpením deti Materskej školy a Umeleckej školy z Voderád.
Radi by sme poďakovali tiež OÚ Voderady a jeho kultúrnej komisii, ktorá pripravila v mesiaci Úcty k starším stretnutie
seniorov, čím vyjadrili, že na nás nezabúdajú.
(Výbor miestnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska Voderady)
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Speváci
Aj napriek nepredvídaným smutným
udalostiam, ktoré postihli niektorých
našich členov, spevácky zbor Prameň
naďalej pokračuje vo svojej činnosti. Je
obdivuhodné, že títo ľudia dokážu obetovať svoj voľný čas, pravidelne sa schádzať, nacvičovať stále nové piesne a reprezentovať obec Voderady v blízkom
a ďalekom okolí. A je to už skoro 9 rokov.
Naposledy sa súbor Prameň zúčastnil

Aerobic
Prečo cvičiť aerobic? Aerobic je skupinová aeróbna pohybová aktivita, ktorá
prispieva k zvýšeniu celkovej zdatnosti
organizmu, k zvýšeniu
vytrvalosti a výkonnosti
cvičenca. Lekcia aerobicu zvyčajne trvá 60
minút, vykonáva sa za
pomoci hudby a môžu
sa pri nej využívať rôzne
pomôcky (činky, gumové expandre, overbally,
fitlopty, švihadlá, tyče,
stepy, a i.). V závislosti od
cieľa hodiny, jej zamerania a druhu používaných
pomôcok sa môžeme
stretnúť s viacerými
druhmi aerobicu. Vo Voderadoch sme v novembri začali cvičiť Aerobic & Body styling
(Body forming).
Cvičenky už vedia, že je to aeróbne cvičenie, v ktorom prevažujú posilňovacie

VII. Ročníka okresnej prehliadky speváckych súborov seniorov v Brestovanoch.
Pozvanie sme prijali s potešením. Radi
sa stretávame so seniormi iných súborov, ktorých spoločným znakom je láska
k spevu a k blížnemu. Po vydarenom vystúpení si dovolím povedať, že patríme
medzi najlepšie spevácke súbory v okrese, baaj v kraji. Prehliadky sa zúčastnilo 6
súborov ( 96 seniorov – spevákov ). Cítili
sme sa tam príjemne, pretože prehliadka bola pripravená na vysokej úrovni.
Okrem ocenenia sme si domov priniesli

aj dobrý pocit z úspešnej reprezentácie
a pekné spomienky. Najbližšie budeme
spievať na Mikulášskom posedení pre
dôchodcov a na tradičnom vianočnom
koncerte vo Voderadoch. Keďže sa neúprosne blíži koniec tohto roku, chcem
zaželať všetkým členom súboru veľa
zdravia, úspechov v rodinnom i spoločenskom živote. Chcem srdečne poďakovať za ich dlhoročnú prácu v súbore,
veď bez nich by súbor nemohol byť.
(HC)

cvičenia. Po krátkom zahriatí nasleduje posilňovanie celého tela, ako v stoji,
tak i na zemi (na podložkách), preto výborne formuje postavu a tiež vylepšuje
kondičku. Správne cvičenie napomáha
odbúravaniu tukov, spevňuje svalový

systému, zlepšuje funkčnosť dýchacieho
a srdcovo – cievneho systému, rozvíja
koordinačné a kondičné schopnosti, je
celkovým relaxom a prostriedkom ako
odbúrať stres.
Iste, prvé 2-3 hodiny sa nováčikovi môže
cvičenie zdať zložité, po
cvičení môže cvičenec
pociťovať ľahkú bolesť
svalov (tzv. svalovicu) Tí,
ktorí však cvičia pravidelne, berú každú hodinu
ako zábavu, možnosť sa
uvoľniť a urobiť niečo
pre svoje zdravie. Často
sa pri cvičení ľudia zblížia
a vzniknú nové priateľstvá. Veľakrát sa stretne
niekoľko žien, či dievčat
a miesto toho, aby šli na
kávu a zákusok, idú si
spolu zacvičiť.
Ak chcete i Vy využiť nedeľné popoludnia, pridajte sa k nám.
Vždy o 17:00 v prístavbe telocvične Základnej školy. Tešíme sa na Vás!
(ZP)

tonus a to bezpečne – pod dohľadom
inštruktora, ktorý cvičencov usmerňuje.
Okrem toho cvičenie priaznivo ovplyvňuje funkciu a štruktúru pohybového
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tabuľky, bolo zaradené do 2.ligy. Takže
náš cieľ bol jasný – postúpiť do vyššej
a kvalitnejšej časti. To sa nám podarilo
a aktuálnu sezónu 2011/2012 už hráme
v 1. lige OLSF. Mužstvo má registrovaných 15 hráčov prevažne z Voderád. Trénujeme raz za týždeň, ak počasie dovolí,
tak na multifunkčnom ihrisku a v zime
v telocvični Základnej školy. Dresy, kopačky, lopty a odvoz do Hrnčiaroviec,
kde hrávame zápasy, si financujeme
svojpomocne. Naším hlavným sponzorom je Obec Voderady, ktorá nás podporila už po tretíkrát. Finančnú čiastku
z obce používame väčšinou na zaplatenie štartovného. Týmto by sme sa chceli
ešte raz poďakovať obecnému úradu za
finančnú pomoc a podporu, ktorú nám
poskytuje.

Futsalisti

(ŠS)
Futsalový klub Floppers vznikol v roku
2009. Jeho zakladateľom je Štefan Sekera. Členovia klubu sú väčšinou bývalí
futbalisti, ktorí už futbal aktívne nehrávajú, pretože kvôli zamestnaniu nemajú
toľko voľného času na tréningy a zápasy. Dá sa povedať, že sú tak trochu mimo
formy a preto sa rozhodli svoj klub pomenovať Floppers, čo v preklade znamená „Skrachovanci“.

Rozlúčka z letom
Komisia pre mládež a vzdelávanie pripravila pre deti rozlúčku s letom a s
prázdninami. V školskom areáli deti
sami pomohli pripraviť priestor na
opekanie. Prišlo asi 40 detí, tí menší aj
s rodičmi, a okrem domácich tam prišli aj dve rodiny, ktoré tu v obci trávili
dovolenku a veľmi sa im na akcii páčilo.
Atmosféra bola veľmi príjemná a uvoľnená, deťúrence si okrem vlastnoručne
opekaných špekáčikov, vychutnávali s
kamarátmi posledné dni voľna. Komisia
pre deti a mládež ďakuje mamičkám,
ktoré sa zapojili do priebehu akcie a
tešíme sa na ďalšie podobné stretnutie.
(LŠ)

V prvej sezóne 2009/2010 sme sa prihlásili do Okresnej ligy slovenského futsalu
(OLSF) Trnava, kde bolo celkovo prihlásených 23 mužstiev. Po odohratí všetkých
zápasov sme skončili na 18.mieste. Čo
bolo miernym sklamaním, ale sformovala sa dobrá partia. Pred začiatkom novej
sezóny 2010/2011 sa táto súťaž rozdelila na dve časti - na 1.a 2.ligu. Nakoľko
naše mužstvo skončilo v druhej polovici
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Žijú medzi nami - ako ich nepoznáme
Na základe podnetov od viacerých spoluobčanov sme sa rozhodli pre Vás pripraviť novú rubriku, v ktorej vám
postupne predstavíme výnimočných ľudí, ktorí žijú medzi nami. Zistili sme, že je ich medzi nami vo Voderadoch dosť,
ale nepoznáme ich, a často ani netušíme čo robia a akí sú výnimoční. Boli by sme radi, keby ich úspech mohol byť
prezentovaný aj ako úspech našej obce a určite urobíme niečo preto, aby aj oni cítili, že si ich snahu ceníme a spolu
s nimi sa tešíme z ich úspechov.
Budeme radi, ak ich činnosť bude prispievať aj k reprezentácii našej obce. Postupne by sme Vám aspoň niektorých
z takýchto našich šikovných ľudí predstavili aj na stránkach obecných novín.
V prípade, že viete o takýchto ľuďoch v našej obci, dajte nám vedieť do redakcie Voderadčana.
(redakcia)
Do tohto čísla sme oslovili chlapca Adama, ktorý má len 13 rokov, ale dokázal už toho viac, ako mnohí iní ani za celý
život. Je to Adam Halas.

Plavec
Volám sa Adam Halas. Bývam vo Voderadoch. Keď som mal šesť rokov, rodičia ma prihlásili do kurzu plávania, aby
som sa naučil plávať, a aby som zároveň
vybil prebytočnú energiu. Plávanie ma
veľmi bavilo, preto som chcel trénovať
v plaveckom oddieli. Lenže tréningy boli
každý deň. Otec však robil na zmeny
a mama musela 2 hodiny na mňa čakať
aj s mojím postihnutým bratom, ktorý
tam nevydržal čakať.
Až keď som mal 10 rokov, otec zmenil
prácu a ja som konečne mohol začať naplno trénovať 6x do týždňa. Neskôr pribudli aj ranné tréningy o 6:oo hod. Vstá-

val som o 5.oo hod. a išiel na tréning do
Trnavy, potom do školy vo Voderadoch
a večer znovu do Trnavy na tréning.
V septembri 2010 som začal navštevovať
osemročné Športové gymnázium Jozefa
Herdu v Trnave. Ráno o 7.30 hod. máme

tréning, potom idem do školy, kde som
do 14.30 hod. a odtiaľ idem znovu na
tréning, a to najskôr do posilňovne a potom plávať. Domov prídem až večer.
Plávanie mi zaberá všetok voľný čas,
takže sa nemôžem stretávať s mojimi
starými kamarátmi. No na druhej strane som si vďaka plávaniu našiel nových
kamarátov z celého Slovenska. Súpermi
sme len v bazéne, mimo neho si dobre
rozumieme. Okrem pretekov sa stretávame aj v kempe Martiny Moravcovej
v Piešťanoch, ktorá sa každé leto venuje
zdokonaľovaniu našej plaveckej techniky. Cez víkendy chodím na preteky po
celom Slovensku. Okrem Slovenska som
bol na pretekoch v Čechách – Opave,
a tento november som bol na pretekoch
v maďarskom Szeksárde, kde som získal
zlatú medailu na znaka. Moje najobľúbenejšie plavecké disciplíny sú – prsia, znak
a polohové preteky.
Za mojimi dosiahnutými výsledkami
je veľa námahy, odriekania a cvičenia –
denne naplávam 7 až 8 kilometrov a posilňujem v posilňovni, alebo cvičím v te-

locvični. Za veľa vďačím svojim rodičom,
ktorý okrem toho, že ma každý deň vozia na tréning, chodia ma povzbudzovať
na každé preteky.
Moje dosiahnuté výsledky:
Majstrovstvá SR:
7 násobný majster SR v štafete
6 x strieborná medaila
10 x bronzová medaila
Preteky v Maďarsku: 1 zlatá medaila
Preteky s medzinárodnou účasťou po
Slovensku:
6 x zlatá medaila
8 x strieborná medaila
14 x bronzová medaila
Krajské majstrovstvá žiakov:
12 x 1. Miesto
8 x 2. Miesto
5 x 3. Miesto

Teraz nedávno som bol pánom Tiborom
Mikušom ocenený ako Športovec roka
TSSK 2011 v kategórii ZŠ.
(AH)
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Rukami a srdcom

Umelecký festival Rukami a srdcom 2011
– poobzretie
Štvrtý ročník umeleckého festivalu Rukami a srdcom 2011 je za nami. V tomto
roku i keď s úsporným rozpočtom sme
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zvládli organizáciu i priebeh festivalu
bez väčších problémov. Program bol
postavený tak, aby zaujal ľudí všetkých
vekových kategórií. To sa nám rozhodne
podarilo, nakoľko odozvy od našich občanov ba i ostatných návštevníkov boli
dobré. Rekordná návštevnosť v tomto
roku cca 2000 návštevníkov za dva dni
ukázala, že o festival je záujem a jeho
smerovanie je z roka na rok úspešnejšie.
Výstavy mladých umelcov designu i ZUŠ
navštívilo približne 800 návštevníkov, čo
taktiež možno pokladať za veľký úspech.
Vďaka Obci Voderady sme mohli v tomto roku využiť i novú prístavbu telocvične, čo umožnilo prezentovať výstavy v
adekvátnom prostredí, ako i využiť nové
šatne pre účinkujúcich. Pochvala patrí aj
voderadským organizáciám za ich výborné špeciality, ktoré sme mohli počas
celého festivalu ochutnávať. Radi privítame Vaše nápady a postrehy, čo sa Vám
na festivale páčilo alebo čo by mohlo
byť inak.
V prvom rade by sme chceli poďakovať
celému organizačnému tímu ktorý usilovne pracoval na tom, aby bol festival
zaujímavý programom a organizačne

dobre zvládnutý. Myslíme, že to, čo si
dali za cieľ, sa im podarilo. Poďakovanie
patrí nielen Obecnému úradu ako organizátorovi podujatia, ktorý každoročne
festival finančne podporuje, ale hlavne
Slovenskej sporiteľni, a.s., ktorá podujatie podporila finančnou čiastkou 5 000
€. Ďakujem patrí tiež všetkým obecným
organizáciám ako i jednotlivcom, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
príprave a organizácii festivalu. V neposlednom rade ďakujeme všetkým návštevníkom, bez ktorých by sme nemali
dôvod festival organizovať.
Myslíme si, že tento ročník bol výnimočný a už teraz sa tešíme sa na ten ďalší!
(RUKAS)
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Z obecných akcií - Úcta k starším
V našej obci nezabúdame na jeseň života našich obyvateľov. V mesiaci október,
ktorý je Mesiacom úcty k starším organizuje obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou obce Voderady slávnostné popoludnie s kultúrnym programom
a pohostením. Ani tento rok tomu nebolo inak. V prekrásne nedeľné popoludnie 23.októbra 2011 od 16,00 hod.
bola v kultúrnom dome vo Voderadoch
milá slávnosť venovaná našim seniorom
a seniorkám. Slávnosť sa začala príhovorom pána starostu. Počas kultúrneho
programu mohli seniori nechať starosti
na chvíľu bokom, oddýchnuť si od každodenných starostí v kruhu svojich priateľov pri chutnom pohostení a hudbe, o
ktorú sa postarala humorno – spevácka
skupina MRCHANE z Bánova. Touto milou slávnosťou chceme vyjadriť naše
úprimné poďakovanie a úctu za ich prácu, pomoc pri výchove detí a vnúčat a za
ich milé slová. Naši občania sa na toto
posedenie vždy tešia a my sa snažíme,
aby si odniesli domov tie najkrajšie zážitky. Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí
sa báť, že zostane v starobe nepovšimnutý. Nájdime si preto čas, vľúdne slovo
a úsmev pre starších neustále, nielen počas októbra – Mesiaca úcty k starším.
(Obec)
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Farnosť
K podstate vianoc...
Tohoročný predvianočný zhon už máme
za sebou – všetky tie starosti s nákupmi, so zháňaním stromčeka, s veľkým
domácim upratovaním, či sviatočným
vyváraním a vypekaním. Ľudia sa teraz
cez vianočné obdobie zväčša chvíľu zastavia, chcú si oddýchnuť a vychutnať tú
vianočnú atmosféru, pri ktorej čosi neodmysliteľne nemá chýbať. V jednej ankete bola okoloidúcim položená otázka :
„Bez čoho si neviete Vianoce predstaviť
?“. Na túto otázku odpovedalo viacero
ľudí. A z ich odpovedi vyplynulo, že Vianoce si nevedia predstaviť bez svojich
najdrahších – bez svojej rodiny, iní zasa
bez stromčeka, darčekov, bez jedla, bez

Svätý Mikuláš
Sv. Mikuláš navštívil aj nás...
Najkrajším sviatkom v roku je pre všetky
deti sviatok sv. Mikuláša. Tento svätec je
známy svojím zbožným životom, dobrotou, láskavosťou a štedrosťou. Tradíciou
tohto krásneho dňa je obdarúvanie detí
drobnými darčekmi – hlavne sladkosťami a ovocím. Je to predzvesť blížia-
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fľašky Skalického rubínu. Ďalší podotkli,
že si ich nevedia predstaviť bez mieru
a pokoja. Predsa by však Vianoce mnohí nazvali sviatkami rodiny, vzájomného
obdarovania sa. Je dobré , že sa ľudia
takto stretávajú, avšak chutné pokrmy,
cenné darčeky a rodinná pohoda, to
je len rámec Vianoc, ale nie ich hlavný
motív. Keď cisár Jozef II. zrušil za svojej
vlády množstvo kláštorov, prišlo na trh
veľa umeleckých náboženských obrazov. Predávali za nízke ceny. Jeden šikovný obchodník ich skupoval vo veľkom
počte. „ Vy ste taký nábožný?“ – pýtali
sa ho. Usmial sa : „ Ale kdeže, ten obraz
nechám vyrezať a zahodiť a pozlátené
rámy dobre predám.“ Pozlátko Vianoc sa
slávi všade, ale ich jadro sa niekam stratilo. Krásny obraz sa môže zavesiť aj bez
rámu, ale zavesiť nádherný rám bez ob-

razu – to je nezmysel. Vianoce môžu byť
krásne aj bez jedla a bez darčekov. Bez
čoho by sme si nemali vedieť predstaviť
Vianoce ? Bez Ježiša Krista. Jedine on im
dáva jasný a pravý zmysel. Jedine v spomienke na jeho narodenie si človek má
uvedomiť jadro Vianoc, ktoré sa skveje
v obetavej láske, väčšej než je materská
láska.
Drahí priatelia, želám Vám, aby ste
v tomto posvätnom vianočnom čase
zažili radosť a lásku Betlehema nielen
vo svojich rodinách, ale ja vo svojom
srdci, v ktorom nech Boh má vždy svoje
miesto. Potom Vianoce nebudeme prežívať len jeden deň v roku, ale po celý
rok a po clý život. To Vám prajem a u jasieľ od Ježiša vyprosujem.
(Mons. J. Bučík)

cich sa najkrajších sviatkov – Vianoc. Aj
do nášho kostola sv. Ondreja prišiel po
svätej omši naozajstný Mikuláš, ktorého
sprevádzali traja roztomilí anjeli s košíkom plným sladkostí. Deti ho privítali
krásnou piesňou.
Sv. Mikuláš deti privítal a porozprával im
krátky príbeh o svojom predchodcovi.
Potom vyzval deti, aby mu zaspievali
peknú pesničku alebo zarecitovali básničku. Všetkých, ktorí zarecitovali alebo

zaspievali obdaroval sladkým lízatkom.
Nakoniec sv. Mikuláš obdaroval všetky
prítomné deti a dokonca ja dospelých.
Deti mu za odmenu zaspievali pieseň.
Nakoniec im pripomenul, aby nezabudli
poslúchať svojich rodičov, starých rodičov a učiteľov. Deti sa spolu so sv. Mikulášom poďakovali za darčeka a spoločne
sa na záver slávnosti pomodlili.
(AM)
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Vianočný koncert

Harmonogram vývozu odpadu 2012
v obci Voderady
Separovaný zber druhotných surovín

Aj tohto roku sme dodržali tradíciu
vianočných koncertov v našej obci.
Pred najkrajšími a najmilšími sviatkami v roku – Vianocami - sa uskutočnil
v našom farskom kostole sv. Ondreja
vianočný koncert. Tohto roku naše
pozvanie prijala rodina Hlbocká z Piešťan. Predstavili sa pásmom vianočných
kolied a vinšov. Aj náš spevácky súbor
Prameň spestril koncert niekoľkými
piesňami. Na záver koncertu sa kostolom niesli tóny krásnej piesne – Tichej
noci v podaní speváckeho zboru Prameň a rodiny Hlbockej. Po koncerte
v kostole sa všetci prítomní presunuli
do kultúrneho domu na posedenie pri
kapustnici, čaji a varenom vínku.
(AM)
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Z listov čitateľov...

Vážená redakcia obecných novín
Voderadčan.

Dovoľujem si prostredníctvom občasníka Voderadčan poďakovať
všetkým občanom Voderád, ktorí akýmkoľvek spôsobom a formou
prispeli k príprave, organizácii a prevádzke IV. ročníka Umeleckého
festivalu „Rukami a srdcom“ 2011 a k jeho zdárnemu priebehu. Som
už tradičným návštevníkom tohto krásneho kultúrneho podujatia,
organizovaného vedením obce a občanmi Voderád. Stretávam tu ľudí
z mojich mladých rokov, s ktorými som vo Voderadoch prežil krásne
detské, školské a študentské roky. Je to vhodný čas a vzácna príležitosť
pripomenúť si spomienky pri chutných voderadských špecialitách
a dobrom vínku. Program je úžasný a tak pestrý, že si z neho môže
vybrať snáď každý návštevník festivalu.
Vždy sa veľmi teším hlavne na vystúpenie domáceho speváckeho
telesa PRAMEŇ, pod vedením p. Mgr. Heleny Císarovej na piesne,
typické pre tento región. S nostalgiou a v tichosti si ich spoločne s
Voderadčanmi pospevujem. Už dnes sa teším na ďalší ročník 2012 a
ak mi to zdravie dovolí, tak určite opäť rád zavítam aj na budúci ročník
do mojich Voderád.
S úctou k Vašej práci Voderadčania a srdečným pozdravom. Váš bývalý
spoluobčan
Doc. PharmDr. Jozef Augustín, PhD.
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Občianske združenie Ars Boni
v spolupráci s Obecným úradom
vyhlasuje prvý ročník súťaže pre
neprofesionálnych
fotografov,
spojenej s výstavou súťažných
fotografií na umeleckom festivale
Rukami a srdcom 2012. Hlavným
motívom súťaže je zachytiť život okolo
nás
prostredníctvom nevšedných
pohľadov a okamihov, atmosféru
denných a ročných období, hry svetla
a počasia, netradičné kompozície,
stretnutia v čase...
Pokračovanie na str. 10

Pozvánky
Umelecký festival Rukami a srdcom v roku 2012 bude 27. a 28. júla. Tešíme sa na Vás.

Príďme si na prelome rokov spoločne zaželať všetko najlepšie
k tradičnému ohňostroju s čajom a vareným vínkom pri KD Voderady.
Srdečne Vás pozývame !

Vážení občania Voderád, milí čitatelia!
Blíži sa koniec roka. Znamená to, že
sme starší, že sme získali nové skúsenosti a zážitky, z ktorých mnohé boli
iste veľmi pekné ale možno boli medzi
nimi aj také, na ktoré by sme radšej zabudli. A možno je práve v tejto chvíli
ten správny čas na chvíľu sa zastaviť
a popremýšľať. Nad čím? Iste by nestačilo ani viacero stránok na námety,
o ktorých by každý z nás mohol premýšľať. Analyzovať, prehodnocovať,
hľadať odpovede ... Koniec roka neodmysliteľne so sebou prináša aj čas
vianočný. Čas sviatkov pokoja, radosti,
pohody. Čas, keď si všetci vzájomne
želajú všetko najlepšie, veľa zdravia,
šťastia, spokojnosti a radosti. Čoraz
častejšie však môžeme sledovať, že
čaro Vianoc akoby sa postupne znehodnocovalo. Komercionalizmus, starosť o darčeky, reklamy – to všetko
spôsobuje, že nevnímame dostatočne podstatu sviatkov a pokoja, ktorý
má byť ich hlavnou náplňou a potom ich nemôžeme ani prežívať tak
ako by bolo treba. Preto by som Vám
všetkým chcel zaželať, aby ste v prichádzajúcom vianočnom čase našli
tak potrebný pokoj, v ktorom potom
budete môcť v kruhu Vašich blízkych
prežiť skutočnú sviatočnú atmosféru.
Sviatočnú atmosféru, v ktorej znovu
budeme mať možnosť precítiť tú výnimočnú chvíľu z narodenia Ježiška,
ktorá môže naplniť naše srdcia a mysle
pocitom spokojnosti a pohody a ktorá
nám môže pomôcť vnímať svet okolo
nás krajší a lepší. A tomu všetkému by
práve na začiatku spomínané zastavenie sa mohlo veľmi napomôcť. Žijeme
rýchlo. Podstatne rýchlejšie takmer
z roka na rok. Na zastavenie sa niet
času. Nech je teda tento prichádzajúci
čas dobrou príležitosťou zmeniť to. Tí
šťastnejší, ktorí majú pocit, že meniť
nič nepotrebujú, môžu tento čas využiť na to, aby ukázali tým, ktorí také
šťastie nemajú, že sa to dá aj inak. Spoločne potom vo sviatočnom duchu
prežijeme nielen vianočné sviatky, ale
celý zostatok roka 2011. Želám Vám,
aby ste ho prežili každý podľa svojich
očakávaní, aby sa Vám splnili želania,
nie len v podobe vianočných darčekov, na ktoré čakajú hlavne deti, ale
predovšetkým želania pre čo najlepší
štart do Nového roka 2012 a jeho celý
ďalší priebeh. Marek Turanský, starosta

Fotosúťaž

Cena vstupenky je 20 € na osobu, v ktorej je večera, víno, káva a pochutiny.
Vstupenky na ples si môžete zakúpiť od 9. januára 2012 na obecnom úrade.

Vianočný príhovor
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