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Ročník IV.

Editoriál
Milí čitatelia Voderadčana!
Stránky tohto vydania Voderadčana
symbolicky uzatvoria kalendárny rok
2010, ktorý bol aj posledným rokom
volebného obdobia 2006 – 2010. Bolo to
náročné obdobie, ktoré prinieslo mnohé
zmeny. A proces zmien, ktoré sme
zažili v priebehu týchto štyroch rokov
priniesol so sebou veľa nových vecí a
pohľadov, s ktorými sme sa predtým
vo Voderadoch nestretávali alebo
sme si ich prítomnosť neuvedomovali
tak intenzívne, či v súvislostiach. Od
roku 2006 sme spoločne napĺňali
koncept zmeny, zmeny smerujúcej
k novým víziám, zmeny v prospech
novej kvality životnej úrovne na území
obce Voderady. Pripravili a realizovali
sme ciele novej stratégie a podarilo sa
uskutočniť viaceré investičné projekty
smerujúce do oblasti infraštruktúry,
športu a vzdelávania. Z obce dlhodobo
stagnujúcej a upadajúcej sme urobili
opäť obec rozvíjajúcu sa a vrátili sme
ju medzi lídrov regiónu. Nie len pre
investície uskutočnené v podobe
materiálnych investičných projektov,
ale predovšetkým na úrovni nových
kultúrno-špoločenských
podujatí,
ktoré si v krátkom čase dokázali získať
priazeň a podporu širokého regiónu
a dokonca aj zahraničia. V novej
podobe a kvalite začali svoju činnosť
a pôsobenie uskutočňovať všetky
obecné organizácie. Aktívna účasť ich
členov a sympatizantov naplnila novou
kvalitou množstvo podujatí a akcií na
pôde Voderád, ale aj mimo nich, pretože
sa vytvorili možnosti pre cestovanie
členov organizácií a propagáciu našej
obce, či už účasťou na súťažiach,
kultúrnych podujatiach, či výletoch.
Napriek tomu všetkému sa znovu
na sklonku roka, pred komunálnymi
voľbami vynorili skupinky zúfalcov,
ktorí sa snažili presvedčiť občanov, že to
všetko, čo sa podarilo, je celkom bežné
a že oni majú iný recept na to, ako by
sa dala táto obec spravovať a ako by
sa jej smerovanie do budúcnosti malo
Pokračovanie na str.2

Hlavná ulica
Projekt rekonštrukcie Hlavnej ulice v našej obci sa pomaličky približuje k momentu
jeho ukončenia. Jedna z najväčších a najnáročnejších investičných akcií v histórii našej
obce v závere roka nadobudla takmer definitívnu podobu. K novozrekoštruovanému
cestnému telesu a chodníkom s nájazdmi k rodinným domom a prevádzkarňam sa
podarilo zapojiť do prevádzky nové rozvody elektrického podzemného vedenia, čo

zároveň umožnilo zdemontovať a odstrániť staré vzdušné vedenia na betónových
podperných stĺpoch. Súčasťou tejto časti projektu bolo aj vybudovanie nového
verejného osvetlenia vedeného v jednej línii, pričom sme radi, že nasvetlenie celej
ulice – i keď jednostranné – je naozaj dostatočné. K jeho vyniknutiu napomohlo aj
nové vianočné osvetlenie, ktorého inštalácia symbolicky ukončila tohtoročné práce
na tomto projekte. Ešte pred prvým snehom, ktorý tento rok prišiel naozaj skoro, sa
podarilo zrealizovať výsadbu stromov, ktoré budú tvoriť jednostranné stromoradie
a spolu s návrhom výsadby celoročne zelených kríkov na druhej strane ulice, ktoré
budú vysadené na jar, budú dotvárať celkovú kompozíciu Hlavnej ulice.
(MT)

Sviatok sv. Mikuláša
Ozajstnou predzvesťou blížiacich sa Vianoc je pre nás kresťanov, a najmä pre
deti, sviatok sv. Mikuláša. Tento svätec
si vyslúžil dodnes trvajúcu úctu svojím
zbožným životom a štedrosťou, ochotou skryto obdarúvať potrebných. Do
dnešných čias sa dostala tradícia dávať
deťom na sv. Mikuláša drobné darčeky
- predovšetkým sladkosti a maškrty. V
domácnostiach skryto, ale ešte zaujímaPokračovanie na str. 7
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uberať, skorej však vrátiť sa späť. Vo
svojej zadubenosti si však asi nestihli
všimnúť a uvedomiť, že Voderady od
roku 2006 do roku 2010 prešli kus cesty
rozvoja a že nikto rozumne zmýšľajúci
by si nemohol želať, aby sa táto obec
vrátila tam, kde bola predtým. Na ceste
za úpadkom, pod vedením neschopných
ľudí, ktorí okrem seba a svojich cieľov
nevidia nikoho iného. Takíto ľudia a ich
priaznivci však stále verili (a niektorí sa
s tým nevyrovanali ani po týchto voľbách
a možno sa nevyrovnajú nikdy), že svojimi
neobsažnými rečami môžu ešte zaujať
a presvedčiť, hoci nevedeli nič zaujímavé
a rozumné ponúknuť. Moc sa vrátila do

rúk občanov, ktorí mohli vyjadriť svoj
názor odovzdaním hlasu. A občania prišli
k voľbám a rozhodli. Vybrali si však reálny
program. Program, ktorý nadväzuje
na uskutočnené zmeny, program
spolupráce, nových reálnych cieľov
a vízií. Nenaplnili sa nereálne očakávnia
závistlivcov, ktorí dúfali, že sa im podarí
lacnou propagandou získať dôveru
občanov, napriek tomu, že neponúkli
nič – okrem prezentácie vlastnej
neschopnosti, závisti a nenávisti. Stále
však zotrvávajú pozostatky skupiniek,
ktorých zoskupením sa podarilo do
obecného
zastupiteľstva
umiestniť
nejakého toho poslanca (dokonca aj

dvoch), ale to je našťastie nič nehovoriaca
menšina, ktorá žiadnym spôsobom
nedokáže sabotovať ani negovať prácu
obecného zastupiteľstva, aj keby sa snažili
sebeviac. A to je vynikajúce. Z pohľadu
úradujúceho starostu je dôvera získaná
odovzdaním veľkého počtu vašich hlasov
(488 z 802) v prospech mojej kandidatúry
tým najvyšším ocenením, a to o to viac,
že sa mi podarilo získať ešte viac hlasov
ako v komunálnych voľbách 2006 (451),
napriek tomu, že som mal (pôvodne)
piatich protikandidátov a reálne dvoch,
pretože tí zvyšní traja nemali odvahu ani
na to, aby sa pozreli pravde do očí (keby
Pokračovanie na str.3

Posledné zasadanie obecného zastupiteľstva
Dňa 8.12.2010 sa konalo posledné zasadanie obecného zastupiteľstva z volebného obdobia 2006-2010. Ani posledné
zastupiteľstvo však neprebiehalo voľným
tempom, ale nieslo sa v tvorivej pracovnej atmosfére a prijalo niekoľko významných uznesení. Medzi najvýznamnejšie
patrí odsúhlasenie projektu výstavby
siedmych nájomných bytov, ktoré by
mali vzniknúť nadstavbou školskej jedálne a ktoré by sme z prostriedkov
Štátneho fondu rozvoja bývania chceli
realizovať už v budúcom roku 2011. Ďalej
voľba hlavného kontrolóra obce Voderady na obdobie nasledujúcich šesť rokov,
za ktorého bol zvolený Ing. Stanislav Nižňan. Najzaujímavejším bodom programu
bolo nepochybne odsúhlasenie ďalších
krokov smerujúcich k realizácii projektu
One Fashion Outlet, ktorý sa pripravuje
v katastrálnom území Voderady a ktorého odsúhlasenie môžeme po investícii
SAMSUNG LCD považovať za jeden z najvýznamnejších projektov schválených
a pripravovaných týmto obecným zastupiteľstvom. Pre prítomných členov obecného zastupiteľstva bolo určite pekným
rozlúčením sa s končiacim funkčným
obdobím prevzatie symblického šeku
na 15.000 EUR, ktoré obci Voderady odovzdal zástupca investora pán Debnár ako

sponzorský dar. Prostriedky sú účelovo
určené na podporu činnosti MO Jednoty dôchodcov, podporu činnosti MO záhradkárov, podporu rozvoja ping-pongu,
dovybavenie obecného úradu a štúdiu
rekonštrukcie parku. Získanie ďalších
prostriedkov nad rámec plánovaného
rozpočtu v nemalom rozsahu je výsledkom tvorivej práce a komunikácie s podnikateľským prostredím a dôkazom, že
rozumieme tomu, čo robíme.
Dovoľte, aby som na tomto mieste po

ďakoval odchádzajúcemu obecnému
zastupiteľstvu za prácu, vďaka ktorej sa
obraz našej obce za uplynulé štyri roky
významne zmenil k lepšiemu. Ďakujem
za spoluprácu pri hľadaní riešení a schopnosť a odvahu prevziať na seba zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré neboli
vždy ľahké a populárne – ale ktoré bolo
potrebné prijať v záujme rozvoja našej
obce.

Voľby 2010

Počet voličov, ktorým boli vydané
obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby do
obecného zastupiteľstva
Počet zvolených poslancov
Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby starostu

Počet neplatných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby do obecného
zastupiteľstva
4
Počet neplatných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby starostu
obce
26

Výsledky komunálnych volieb konaných 27.11.2010
Počet volebných obvodov
1
Počet osôb zapísaných v zozname
voličov
1173

802
802

798
9

JUDr. Marek Tur anský, starosta

Účasť:

68,37 %

776
Pokračovanie na str. 3
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boli podľa očakávaní získali možno po
50 hlasov) a svojím odstúpením hrali
s občanmi hru, ktorou chceli podporiť
mojich protikandidátov, aby zvýšili ich
šance na lepší výsledok. Nepomohlo
im to. Našťastie pre túto obec. Súčasné
zloženie vedenia obce – starostu
a väčšiny obecného zastupiteľstva
dáva reálnu šancu naďalej pracovať
v prospech občana a rozvoja našej obce.
Veríme, že spoločným úsilím a s vašou
podporou
dokážeme
pokračovať
v zlepšovaní a dostupnosti kvality
vzdelávania v materskej škole, základnej
škole aj základnej umeleckej škole, že
dokážeme udržiavať a skvalitňovať
podmienky pre športové a kultúrne
aktivity. Chceme pracovať na tvorbe
nových stratégií a vízií, realizovať
investičné akcie, modernizovať našu
obec a vytvárať podmienky pre príchod
nových investorov s vysokou pridanou
hodnotou do nášho katastra. Budeme
pokračovať na príprave projektov
a realizácii zámerov smerujúch do
ochrany a skvalitňovania životného
prostredia, predovšetkým výsadby novej
zelene. Tešíme sa na spoluprácu a rozvoj
aktivít obecných organizácií, do činnosti
ktorých sa môžete zapojiť – a rovnako tak
vás pozývame k spolupráci s obecným
úradom a obecným zastupiteľstvom.
Máte možnosť zúčastniť sa na činnosti
komisií obecného zastupiteľstva a stať sa
tak priamou súčasťou prípravy zámerov.
Zámerov, ktoré prinesú ďalšie nové
možnosti všetkým občanom, najmä
však deťom, napríklad v podobe nových
voľnočasových aktivít ale aj seniorom
– predovšetkým v rámci sociálneho
programu a projektov smerujúcich
k zabezpečeniu zvýšenia kvality života
v seniorskom veku. To všetko, a mnohé
ďalšie úlohy stoja pred nami na
nasledujúce obdobie. Budem veľmi rád,
ak sa vás čo najviac zapojí do aktivít, ktoré
pre vás budeme pripravovať a svojimi
názormi a podnetmi prispejete k čo
najlepšej príprave a následnej realizácii
cieľov. V mene svojom ako aj väčšiny
obecného zastupiteľstva vám ďakujem
za prejavenú dôveru a chcem vás uistiť,
že vami prejavenú dôveru berieme ako
veľmi vážny záväzok pracovať pre rozvoj
našej obce a skvalitňovania podmienok
pre život a prácu v nej a na jej území.
Podporným nástrojom našej vzájomnej
komunikácie nech sú aj stránky
Voderadčana.
Marek Turanský, starosta
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Výsledky komunálnych volieb konaných 27.11.2010
Zvolený starosta obce:
1.

Marek Turanský, JUDr., nezávislý kandidát

Nezvolení kandidáti na starostu obce

Počet platných hlasov:
488
Počet platných hlasov:

1.

Karol Sedlák, Nová demokracia

178

2.

Ján Remenár, nezávislý kandidát

110

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva

Počet platných hlasov:

1.

Marek Dubovský, Mgr., SMER – SD

348

2.

Helena Císarová, Mgr., nezávislý kandidát

320

3.

Viliam Benkovský, nezávislý kandidát

290

4.

Jozef Matúš, Ing., nezávislý kandidát

289

5.

František Ožvald, nezávislý kandidát

284

6.

Pavol Javorek, nezávislý kandidát

278

7.

Stefan Rusenov, MVDr., nezávislý kandidát

276

8.

Vladimír Haršány, Ing., KDH

272

9.

Karol Sedlák, Nová demokracia

271

Nezvolení kandidáti na poslancov OZ

Počet platných hlasov:

1.

Alena Morvayová,nezávislý kandidát

269

2.

Blanka Šuková, Mgr.,Nová demokracia

266

3.

Janette Kristová, nezávislý kandidát

256

4.

Peter Dubovský, KDH

255

5.

Miloš Kučera, SNS

250

6.

Rastislav Krivosudský, nezávislý kandidát

235

7.

Miroslav Ivančík, nezávislý kandidát

231

8.

Dominik Vadovič, Nová demokracia

229

9.

Daniel Križan, nezávislý kandidát

203

10. Anton Benkovský, Nová demokracia

175

11. Ľudmila Formanková, Nová demokracia

166

12. Mária Kunovská, nezávislý kandidát

79

Nové obecné zastupiteľstvo
V zákonom ustanovenej lehote sa 16.12.2010 konalo slávnostné ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zložením sľubu novozvoleného staronového starostu
JUDr. Mareka Turanského (nezávislý)do rúk predsedu miestnej volebnej komisie pána

Františka Bachratého a následne zložením sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva sa funkcie ujalo nové obecné zastupiteľstvo v zložení: Mgr. Marek
Dubovský (SMER SD), Mgr. Helena Císarová (nezávislá), Viliam Benkovský (nezávislý),
Ing. Jozef Matúš (nezávislý), František Ožvald (nezávislý), Pavol Javorek (nezávislý),
Pokračovanie na str.4
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MVDr. Stefan Rusenov (nezávislý), Ing.
Vladimír Haršány (KDH) a Karol Sedlák
(Nová Demokracia). „Čaká nás veľa práce.
Želám vám, aby vám chuť do nej nechýbala a aby sa nám spoločne podarilo naplniť čo najviac z toho, čo sme sľúbili našim
občanom pred voľbami.“ – odznelo v príhovore starostu obce k poslancom obec-

ného zastupiteľstva. Následne obecné
zastupiteľstvo zvolilo niektoré komisie
obecného zastupiteľstva a schválilo rozpočet na rok 2011 a indikatívne na roky
2012 a 2013. Ustanovujúce zasadanie, tak
ako väčšina obecných zastupiteľstiev,
malo pomerne nízku účasť verejnosti.
V diskusii dostal slovo na základe prihlásenia pán Ing. Milan Petráš, PhD. (občan),

ktorý ale zrejme nepochopil zmysel diskusie, pretože odprednášal 20 minútovú prednášku svojich subjektívnych
názorov, ktorá pripomínala predvolebný
míting (zväčša s nepravdivými informáciami) na dianie v obci v rokoch 2006 až
2010 (asi si nevšimol, že už je po voľbách)
a poučil poslancov, ako by sa mali podľa
jeho názoru správať pri výkone svojho
mandátu a potom odišiel, napriek tomu,
že ho viacerí poslanci vyzvali, aby si vypočul ich reakciu na jeho monológ, ktorý si všetci prítomní kultúrne a trpezlivo
vypočuli napriek tomu, že úplne narúšal slávnostnú chvíľu ustanovujúceho
zasadania. „Pán Petráš zrejme zabudol,
že pôda obecného zastupiteľstva nie
je prednášková sála na škole a starosta
obce a poslanci obecného zastupiteľstva
nie sú študenti, ktorí od neho potrebujú
do indexu zápočet“, poznamenal starosta obce, keď pán Petráš odprednášal svoje témy a v rozpore zo zásadami diskusie
a slušnosti sa obrátil a odišiel. Obecné
zastupiteľstvo v diskusii ďalej nepokračovalo, starosta obce rokovanie ukončil
a následne vo voľnej atmosfére prítomní

občania, poslanci obecného zastupiteľstva ako aj starosta obce diskutovali na
rôzne témy pri malom občerstvení.
Novozvolenému starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva želáme pevné zdravie, chuť do práce, veľa
dobrých nápadov a dobré rozhodnutia
pri spravovaní vecí verejných.
(OBEC)

Rekonštrukcia ciest na uliciach Potočnej a Pažitnej
Na sklonku kalendárneho roka sme ešte
dokázali zrealizovať rekonštrukciu časti cestných telies na uliciach Potočnej
a Pažitnej. K ich urýchlenej a v pôvodnom pláne investícií nezaredenej realizácii sme pristúpili z dôvodu podnetov
viacerých občanov ako aj poslancov
obecného zastupiteľstva. Uvedené časti
ulíc boli po výstavbe kanalizácie najviac
zničené a prechod po nich bol veľmi nebezpečný, najmä pre cyklistov. V prípade
nepriazne počasia však bol po nich sťažený aj prechod pre peších. Keďže hrozilo
nebezpečenstvo úrazu, najmä vzhľadom
Pokračovanie na str.5
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k blížiacej sa zimnej sezóne, obecné zastupiteľstvo rozhodlo o realizácii tohto investičného zámeru. Po jeho úspešnom zvládnutí
cestné telesá vyzerajú asi takto – viď obrázky. Uvedené zrekonštuované cestné telesá nadväzujú na koncept rekonštrukcie Hlavnej
ulice (napojenie pri sv. Floriánovi) a obnovený chodník na Pavlickej ulici (napojenie ulice k futbalovému ihrisku).
(OBEC)

Štatistika - Úsek evidencie obyvateľov (od 1.1.2010 do 20.12.2010):
Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci Voderady k 20.12.2010:
Počet narodených detí:
Počet zomrelých v obci Voderady:
Počet obyvateľov v obci Voderady :
Občania starší ako 15 rokov:
z toho muži:
z toho ženy:
Deti mladšie ako 15 rokov:
z toho chlapci:
z toho dievčatá:

1368
11
18

Občania starší ako 85 rokov:

1156
579
577
212
104
108

Oravcová Abigail
Machovičová Helena
Potocká Helena
Kasanický Igor
Rajský Peter

20

Najstarší občania Voderád :
98 rokov
94 rokov
91 rokov
90 rokov
90 rokov

ZOMRELI v roku 2010:

NARODILI sa v roku 2010:

Manželstvo uzavreli v roku 2010:

Batala Alojz
Bilčík Viliam
Buchlík Emanuel
Dubravec Milan
Habiger Mirko
Hašplová Alžbeta
Ivančík Milan
Konyárik Karol
Krchnavý Alojz
Lošonský Emil
Marková Sonja
Mrvová Mária
Orlický Jozef
Puchlová Anna
Sekerová Rozália
Šimko Augustín
Švajdlenková Mária
Zelenský Ján

Broccati Ilaria

Dr. Fridrich Heinrich Horst Neisser
PhDr. Sylvia Kováčová PhD.

Gajarský Lukáš
Jurčo Marko
Kondákorová Adela

Ing. Tomáš Gerhát - Janka Rosiarová
Jaroslav Zápražný
Katarína Matúšová

Kopáčik Filip
Juraj Boroš - Bc. Martina Mécešová
Lehota Jozef
Michaličková Zara
Poláková Laura Timea
Šípkovský Damián
Vadovičová Nikita
Weberová Vivienne

Stanislav Gajarský
Dagmar Jedličková
Vladimír Gažo - Jana Sárková
Pavel Jaroš - Magdaléna Tašká
Peter Križan - Denisa Repová
Tomáš Čičmiš - Silvia Barčáková
Jozef Buray - Michaela Garaiová
Jozef Križan - Jana Petíková

Nová e-mailová adresa
Vážení čitatelia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že obecné noviny Voderadčan majú novú e-mailovú adresu voderadcan@voderady.
sk. Na túto adresu môžete zasielať príspevky, postrehy a fotografie, ktoré po prehodnotení redakčnej rady budú uverejnené
v obecných novinách. Tešíme sa na Vaše príspevky.
Redakčná rada
Obecné noviny Voderadčan - občasník o dianí v obci  Vydavateľ: Obec Voderady  Adresa: Voderady 262, 919 42 Voderady
 Vedúca vydania: Alena Morvayová  Redakčný tím: Helena Císarová, Marek Turanský, Viera Turanská, Marcela Javorková 
Kontakt: 033 / 59 100 40, www. voderady.sk, voderadcan@voderady.sk  DTP a tlač: AD TEAM, s.r.o. Trnava  Náklad: 1000 ks 
Vydanie neprešlo jazykovou korektúrou.
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Organizácie:
ZUMBA Voderady
V júni 2010 do našej obce pribudlo cvičenie ZUMBA® fitness. Je to cvičenie inšpirované latinsko-americkou hudbou.
Hodina zahrňuje tanec a fitness, pripája
latinsko-americkú a medzinárodnú hudbu a tanečné pohyby vytvárajúce dynamický, vzrušujúci a účinný fitness systém.
Zumba program je najúčinnejšie, najinovatívnejšie a najzábavnejšie cvičenie navrhnuté pre každého, bez rozdielu veku.
Môžem len potvrdiť a zároveň poznamenať, že Zumba hodinu treba zažiť. Zumba
spája ľudí a umožňuje príjemný relax, navodzuje skvelú náladu a hlavne skrášľuje
telo i myseľ.
Perfektnou bodkou tohto roku bola uplynulá Mikulášska zumba párty, ktorej sa
aktívne zúčastnilo 70 skvelých ľudí. Bola
to zábava plná skvelej hudby, choreografií a tanca, jednoducho bolo to niečo iné
a myslím, že sa táto akcia vydarila na výbornú. Každý, kto sa tejto párty zúčastnil,
odchádzal domov so skvelým pocitom,
radosťou na tvári a darčekom z tomboly, ktorá bola súčasťou Zumba párty. Aj
touto cestou ešte raz ďakujem všetkým,

ktorí svojim darom prispeli ku skvelej atmosfére.

Záhradkári

V ďalšej činnosti nám budú slúžiť aj nové
priestory (miestnosti), ktoré nám poskytol starosta a obecný úrad v bývalej školskej knižnici (kedysi byt školníka). Dovtedy sa výbor musel schádzať v suteréne
KD a neskôr z veľkorysosti starostu v zasadačke OcÚ. Nové priestory budeme
musieť upraviť, čo sa vlastne už začalo
- najaktívnejší členovia výboru začali s
úpravami už 3.12.2010, keď sa ubezpečili
o podpore starostu, ktorý sa zúčastnil na
našej výborovej schôdzi a okrem dekla-

Spoločenský život vo Voderadoch obohacujú aj „záhradkári“ ( ZO SZZ). Nebudeme vymenúvať všetky podujatia, na ktoré
prichádzajú občania zo všetkých vrstiev
voderadskej spoločnosti. Spomenieme
len ochutnávku vín a výstavu ovocia,
zeleniny a kvetov, na ktorých sa už viac
ako 15 rokov zúčastňuje slušný počet domácich i zopár cezpoľných priaznivcov.

Naša Zumba Voderady je stále „v plienkach“, určite ju budem rozvíjať a snažiť
sa robiť ju zaujímavejšou, aby mal každý
možnosť zúčastňovať sa a patriť do našej,
už dnes veľmi početnej Zumba rodiny.
Týmto srdečne ďakujem všetkým dievčatám, ktoré so mnou trávili príjemné a
energiou nabité podvečery, ktoré svojou

prítomnosťou prispeli k tomu, že naša
Zumba bola nezabudnuteľná.... Prajem
vám všetkým, aby ste tieto sviatky prežili
v pokoji a dobrej nálade a zároveň vám
všetkým prajem, aby ste do nového roka
vykročili s úsmevom na perách, novou
pozitívnou energiou a elánom, ktoré
odštartujú ďalší rok našej super ZUMBA
nálady!!!
(Valéria Molnárová, Zumba® inštruktor)

rovanej podpory pridal aj niekoľko zaujímavých podnetov na spestrenie našej
činnosti. Takto môžeme s dôverou pozerať do budúcnosti. V novom roku budeme mať viacej možností obohatiť spoločenský život vo Voderadoch.
Výbor ZO SZZ praje všetkým svojim členom i priaznivcom požehnané vianočné
sviatky, milosť a pokoj od narodeného
Božieho dieťaťa. Radosť, dôveru v Božiu
lásku a pomoc do všetkých dní nového
roku.
(MO SZZ)
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Farnosť:
Sláviť vianoce?
Dej jedného anglického románu 19. storočia sa odohráva v malom mestečku vo
Walese. Na Štedrý večer sa ľudia schádzajú v kostole a modlia sa. Krátko pred polnocou zapália lampáše a spievajúc koledy a cirkevné piesne idú niekoľko míľ až
k starej opustenej kamennej chatrči. Tam
postavia betlehem s jasličkami. Potom
zbožne pokľaknú a modlia sa. Ich piesne zohrievajú aj chladný decembrový
vzduch. Každý občan mesta, ktorý ešte
vládze stáť na nohách, je v tej chvíli tam.
Táto tradícia trvá už päťsto rokov.
Korene tohto obradu nájdete v povesti
o tom, že ak na Štedrý deň večer prídu na
toto miesto všetci a ich viera pri modlitbách bude jednomyseľná, v tom prípade
Kristus príde na túto Zem druhýkrát.
Jedného z hlavných hrdinov románu sa
pýtajú: „Veríte tomu, že On sa raz opäť
vráti a bude to práve na Štedrý večer vo
vašom meste?“ „Nie,“ odpovedá, smutne
krútiac hlavou, „nie, neverím tomu.“ „Tak
prečo tam potom každý rok znovu idete?“ „Ach,“ dodáva s úsmevom, „a čo keď

Sviatok sv. Mikuláša
vejšie je, keď sv. Mikuláš príde „ naozaj.“
Tak sa stalo aj vo Voderadoch v pondelok
6.decembra. Do farského kostola sv. Ondreja prišiel po sv. omši v sprievode roztomilých anjelikov „ozajstný“ sv. Mikuláš.
V kostole ho túžobne očakávalo veľa detí
s rodičmi. Sv. Mikuláša so sprievodom a

sa to naozaj stane a ja budem jediný, kto
pri tom nebude?“
Aj my sme v podobnej situácii, milí priatelia. Poznáme, že Vianoce sa pominú
ako každý iný deň. Denne sme svedkami
v týchto predvianočných dňoch všestrannej aktivity, ktorú vyvíjame len preto,
aby sme prežili niekoľko hodín inak ako
cez celý rok? Koľko starostí s darčekom,
aby sme prekvapili! Zháňanie ozdôb na
vianočný stromček, originálneho betlehemu, či receptu na vianočné pečivo!
Stojí to za to? Je to predsa deň ako všetky
ostatné! Alebo predsa iný?
Napriek všetkým za a proti, nech to už
vyjde akokoľvek, nechceme sa zrieknuť
čara Vianoc. K mnohým čo milujú tento
sviatok, sa nepočítajú len deti, ale aj dospelí, ktorí si i takto spomínajú na krásne
chvíle detstva v rodičovskom dome. Dokonca aj ľudia, ktorým milosť kresťanskej
viery ešte nebola alebo už nie je darovaná, nechcú sa zrieknuť tohto sviatku.
Áno, nechceme obísť novú, ničím neopakovateľnú atmosféru aj v blízkosti ľudí,
ktorí nás majú radi a znamenajú v našom
živote tak veľa. Nevieme si predstaviť
Štedrý večer bez tradičných jedál našich

mám, vianočných kolied, polnočnej...
Áno, slávime ich nielen z tradície, z akejsi zotrvačnosti, ale predovšetkým preto,
že Vianoce silou, ktorú do nich vložil sám
Boh svojim narodením, nás menia na
ľudí, ktorí si uvedomujú, že existujú hodnoty, na ktoré sa v každodennom chvate
zabúda. Boh vstúpil do ľudských dejín,
a tak do života každého z nás, aby nás
uistil, že mu na nás záleží, ba viac, že nás
miluje. Nevidieť Vianoce takto, značilo by
riskovať, že sa svojou nedôslednosťou
ochudobníme.
Kresťanské slávenie vianočných sviatkov je preto viac ako potrebné, aby Boh
mohol tajomným spôsobom, aj cez nás
priniesť na tento svet viac porozumenia,
ľudskosti, tolerancie, odpustenia, to znamená viac lásky.
Prajem Vám, aby ste najkrajšie sviatky v roku prežili v šťastí, pokoji a láske.
V novom roku veľa zdravia, spokojnosti
a Božieho požehnania Vám v modlitbe
vyprosuje
(Mons. Ján Bučík, farár)

- pokračovanie zo str.1

košom dobrôt deti privítali peknou pesničkou. Nasledoval príhovor sv. Mikuláša,
o jeho dobrote, láskavosti a štedrosti, čo
sa stalo základom dodnes udržiavaných
tradícii. Potom vyzval deti, aby sa preukázali, či vedia zarecitovať nejakú básničku. Všetkých, čo zarecitovali, obdaroval.

Potom nasledovalo to hlavné z celej slávnosti - obdarovanie všetkých prítomných
detí. Každé sa však muselo sv. Mikulášovi
predstaviť. Deti sa poďakovali modlitbou
a nakoniec mu zaspievali známu pieseň
Rolničky. Takto sme v našom kostole
oslávili sviatok sv. Mikuláša.
(HC)
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Organizácie:
MO JDS - Prameň
Miestna prehliadka speváckych skupín seniorov.
Dňa 26. septembra 2010 sa konal III. ročník Miestnej prehliadky speváckych skupín seniorov vo Voderadoch. Prehliadky
a zúčastnili :
Ženská spevácka skupina Úľančanka z P.
Úľan, Folklórny súbor Rozmarín z Majcichova, spevácka skupina Malženičan
z Malženíc, spevácka skupina Dolnokru-

Knižnica
Noc duchov a strašidiel
Aj tento rok sa pri príležitosti sviatku Halloween v našej obecnej knižnici konala
noc duchov a strašidiel. Zúčastnilo sa jej
10 detí. Deti prišli do knižnice o 17.00 hodine. V knižnici ich privítali malí duchovia
a naše staré známe strašidlo. Po spoločnom zvítaní a vybalení vecí sa deti pousádzali a oboznámili s programom. Rozdelili sa na dve skupiny – chlapci a dievčatá.
Nasledovalo riešenie vedomostných kvízov. Po ich úspešnom vyriešení sme si čí-

panka z Dolnej Krupej a domáci spevácky
zbor Prameň z Voderád. Sme radi, že naše
pozvanie prijal starosta obce JUDr. Marek
Turanský s manželkou, vdp. Monsignor
Mgr. Ján Bučík ako aj vzácni hostia z KO
JDS p. Ing. I. Fabián s manželkou, predseda OkrO JDS p. J. Štefánek, tajomníčka
OkrO JDS p. I. Rakúsová, p. Ing. Š. Holekši
s manželkou i p. E. Tóthová s manželom.
Veľmi sme sa tešili, keď nás prišli povzbudiť i naši domáci seniori a seniorky.
Všetky zúčastnené spev. skupiny sa snažili podať čo najlepší výkon. A veru sa im

to aj podarilo, o čom svedčil častokrát
i dlhotrvajúci potlesk publika. Naši hostia
z krajskej i okresnej organizácie JDS nás
prekvapili tým, že po skončení prehliadky
udelili Pamätné listy za aktivitu z Ústredia
JDS na návrh OkrO JDS v Trnave našej ZO
JDS a Obecnému úradu vo Voderadoch.
Po chutnej večeri, pri dobrom vínku a výbornej nálade sa všetci účastníci i hostia
spoločne zabávali.
Do tanca i na počúvanie vyhrávala skupina DODO.
(Mgr. Helena Císarová)

tali krátke príbehy. Počas prestávky sme
sa pustili do riešenia zábavných testov.
Po chvíli oddychu a zábavy sme sa pustili
do ďalšej úlohy. Tá spočívala v napísaní
strašidelného príbehu. Názov príbehu si
skupiny vymýšľali navzájom. Po napísaní
príbehu sa každá skupina prezentovala
hlasným čítaním svojho literárneho diela.
To deti trochu unavilo, tak sme si urobili
krátku prestávku. Po načerpaní energie
nás čakala nočná vychádzka. Medzitým
nás navštívil náš pán starosta a po krátkej diskusii sme sa spoločne vybrali na
vychádzku. Vyzbrojený baterkami sme

navštívili miestny park za kaštielom. Tam
sme spoločnými silami hľadali stratený
poklad. Deti hľadali na stromoch ukryté
indície, podľa ktorých sa dostali až do
cieľa – do jaskyne. Tam podľa poslednej
indície zistili, kde je ukrytý poklad. Keďže
deťom sa v nočnom parku veľmi páčilo,
zahrali sa ešte na lúke. Nakoniec sme sa
celí uzimení pobrali do knižnice. Tam deti
našli truhlicu s pokladom. Po rozdelení
pokladu sme si znovu doplnili energiu,
lebo nočné hľadanie pokladu nás trochu
vyčerpalo. Počas oddychovania sa deti
Pokračovanie na str. 9
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hrali rôzne spoločenské hry a niektorí
si čítali hororové príbehy. V neskorých
nočných hodinách sa deti opäť rozdelili na dve skupiny a začala sa populárna
hra 5 proti 5. Všetci sme sa veľmi dobre zabavili. Po dobrej zábave nastal čas
uložiť sa na spánok. Okolo 3.00 hod. sa
traja naši nocľažníci ponorili do hlbokého spánku.
Tí, čo vydržali nespať, si rozprávali rôzne príbehy. A ako správni duchovia sme
s blížiacim sa svitaním začali baliť svoje
veci. Zobudili sme sedmospáčov a spoločne sme poupratovali. Každý účastník
dostal za odmenu tričko a šnúrku na
kľúče. Deti trochu unavené, ale spokojné, odchádzali domov. Dúfame, že sa
im táto noc páčila. Už teraz sa tešíme na
ďalšiu takúto noc.
(Alena Morvayová)

Základná škola
Vychovávať deti k umeniu má vo
Voderadoch zelenú.
Obec Voderady má za obdobie posledných rokov a mesiacov za sebou až prekvapujúco prudký rozvoj. Z ospalej dedinky neďaleko Trnavy sa stala moderná
a perspektívna obec. Pozitívne zmeny sú
viditeľné na každom kroku.
Je dôležité, že vo Voderadoch sa nezabudlo ani na vzdelanie našich detí. Nová
školská inštitúcia - Základná umelecká
škola vo Voderadoch svojou činnosťou
nadväzuje na pôsobenie ZUŠ Sládkovičovo vo Voderadoch. Dnes sa ukazuje,
akým prezieravým rozhodnutím miestnej samosprávy bolo otvoriť cestu novej
vzdelávacej inštitúcii, ktorá už nemusí

Materská škola
Sviatok sv. Mikuláša je azda pre všetky
deti jedným z najvytúženejších dní v
roku.
Tento sviatok je spomienkou na svätca,
ktorý je vo všetkých legendách považovaný za neuveriteľne dobrotivého človeka pomáhajúceho iným v najťažších
životných situáciách.
Do našej MŠ zavítal Mikuláš v utorok
7.12. 2010. Deti ho už netrpezlivo čakali. A Mikuláš neprišiel sám. Priviedol so
sebou aj pomocníčku - čerticu Ľubicu.
Pripravili si pre deti veselý program plný
piesní a hudby, bolo veselo. Ľubica stváPokračovanie na str. 10 a 11

byť len akousi pobočkou. Kultúra dostala
týmto vo Voderadoch zelenú. Dokazuje
to nová budova, novo zakúpené hudobné nástroje, moderne a účelne vybavené
triedy... Nejde však len o Základnú umeleckú školu vo Voderadoch. Už v samotnom názve našej novovzniknutej ustanovizne je povznášajúce slovíčko umenie.
Umenie, ktoré je v skutku nehmotné,
neuchopiteľné ba až imaginárne. Nezanietený človek by mohol mať dokonca
zdanie nepotrebnosti umeleckej školy v
malej obci ako sú Voderady. Pravdou a
skôr realitou je myšlienka vzdelávať deti
v oblasti umenia. Tu je ukrytý nepopierateľný zmysel a očakávané výsledky.
Základná umelecká škola vo Voderadoch
začala svoju púť v septembri 2010 a napriek svojej krátkej existencii sa dokázala prezentovať viacerými vystúpeniami

a koncertmi, ktoré sa jednoznačne stávajú súčasťou kultúrneho života v obci. Talenty, ktorými boli obdarované naše deti
sú teraz vďaka kvalitným pedagógom
rozvíjané. V krátkom sumáre už je možné konštatovať, že si naša umelecká škola
našla svoje miesto v povedomí obyvateľov, ale predovšetkým začína byť čoraz
viac určujúcou inštitúciou kultúrneho
diania.
Od septembra sa vďaka aktívnemu prístupu mladého kolektívu učiteľov podarilo navrhnúť, naplánovať a zrealizovať
niekoľko vzdelávacích projektov určených pre deti zo základnej a materskej
školy. ZUŠ sa stáva integrálnou súčasťou
vyučovania v ZŠ, vďaka čomu sa deti
okrem bežného vzdelávania raz mesačne zúčastňujú výchovného koncertu
Pokračovanie na str. 10
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Základná škola - pokračovanie zo str. 9

Lampiónový sprievod - november.
Dlhoročnou obľúbenou akciou našej školy je Martinský lampiónový sprievod, ktorý sa aj tento rok konal presne 11. novembra, na Martina. Opäť sa po celej dedine
rozžiarili malé svetielka lampiónov, ktorými sme si pripomenuli prastarú legendu o svätom Martinovi, ktorý svojim šľachetným činom zachránil chudobného
žobráka pred smrťou. Ako každoročne,
aj tento rok sa zúčastnilo veľa detí spolu
s rodičmi. Krásnu atmosféru dotváral aj
vyzdobený koč s koňom, z ktorého mali
deti najväčšiu radosť.
(ZŠ)

s názvom „Deti deťom“. Prvý takýto koncert sme zrealizovali na začiatku októbra pre žiakov I. stupňa základnej školy.
Predstavili sa žiaci klávesovej a flautovej
triedy pod vedením Mgr.art. Michala Matejčíka a Borisa Červeňanského. V poradí
druhý koncert venovaný deťom bol zrealizovaný koncom novembra. Predstavili
sa na ňom žiaci speváckej a gitarovej triedy pod vedením Lucie Rakúsovej a Csabu
Kőbőla. V mesiaci december sme pripravili pre deti materskej školy divadelné
predstavenie žiakov literárno-dramatického odboru a výchovný koncert žiakov
hudobného odboru.

Prvý verejný koncert, venovaný rodičom
a priateľom školy, na ktorom sa prvýkrát
prezentovala naša novovzniknutá škola,
sa konal 25. novembra 2010 v priestoroch
malej koncertnej sály základnej umeleckej školy.
Najdôležitejšou udalosťou tohto roka
však bol Vianočný koncert, k realizácii
ktorého smerovala príprava detí od prvého vyučovacieho dňa v ZUŠ vo Voderadoch. Verejný koncert, spojený s vernisážou detských prác výtvarného odboru,
bol tohtoročnou bodkou za úspešnou
etapou vzniku Základnej umeleckej školy
vo Voderadoch.

Materská škola - pokračovanie zo str. 9

Rozprávková domčeková zostaplatformu vyšplhajú iným spôsobom.
va v našej materskej škole

rala čertovské kúsky, ale deti sa vôbec
nemuseli báť, pretože čertica žiarila humorom a smiechom, a bola dokonca k
deťom milá.
Bola to taká šibalka, ako niektoré naše
detičky. Na záver deti zaspievali našej
milej návšteve pesničky, zarecitovali
básničky a Mikuláš s čerticou ich odmenili balíčkami.
Ďakujeme Mikuláš, na budúci rok prídi
zas...
(PaedDr. Katarína Pavlíková)

Veľmi sme sa potešili, keď nám pán starosta obce oznámil, že na našom školskom dvore bude super domčeková
zostava s preliezkami a šmykľávkami,
nakoľko na tých starých už bolo zopár
úrazov a malých „boľačiek“. Počuli ste už
niekedy, že by sa deti nudili, ak je k dispozícií šmykľávka? Domčeková zostava,
ktorá vyrástla v našej materskej škole na
školskom dvore, prináša nové výzvy pre
deti, či už použijú schodisko alebo sa na

Letmý pohľad z výšky na celý školský
dvor a potom zrýchlený návrat na zem
po obľúbenej šmykľávke. Mnoho hodín
vzrušenia i zdravého pohybu je tým pre
naše deti zaručený. Domčeková zostava
poskytuje detskej predstavivosti nespočetné množstvo možností pre najrôznejšie typy hier a zábavy. Priestranné
schodisko umožní jednoduchý prístup
na zostavu pre tých najmenších. Naopak,
pre náročnejšie deti sú určené esteticky
Pokračovanie na str. 11
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tvarované rebríky. Konštrukcia na vrchu skrýva ďalšie možnosti zábavy pre
naše vždy zvedavé ratolesti. A dokonca
je naša nová domčeková zostava krásne
farebná, kvalitná „veď my to aj hneď zis-

tíme a dáme jej určite poriadne zabrať“
a samozrejme aj bezpečná.
Už len dokončiť malé detaily, počkať si
na slniečko a smiech našich detí sa môže
ozývať širokým okolím.

Veľké ďakujem patrí pánovi starostovi,
obecnému zastupiteľstvu a pár oteckom,
ktorí sa nebáli chytiť lopatu do rúk :o)

Vianočná besiedka v Materskej nosti rodičov a nepokúsili sa o vlastné
manažérske zmeny. :o)
škole.

mička... skrátka táto Vianočná atmosféra,
ktorá v závere voňala aj sladkou medovinou nemala chybu. Tešíme sa opäť o rok!

Mudrci prišli Ježiška privítať a priniesli mu
dary. My sme tiež Ježiška privítalia a ako
dar mu priniesli naše vystúpenia, na ktoré sme sa už dlhší čas, za pomoci našich
ochotných učiteľov, pripravovali.
Príbehom o psíkovi ,,láske“ sme chceli
vyzdvihnúť jej dôležitosť pre život a existenciu každého z nás, a bolo by sa nám to
možno aj podarilo, keby deti neboli natoľko bezprostredné a šťastné z prítom-

V ďalšej triede deti v sebe objavili kreatívne tanečné schopnosti a v poslednej
triede najmenších detí to vyzeralo akoby mali svoj vlastný malinký svet, kde im
dospelí prinajmenšom neprekážali.
Vo všetkých triedach sa deti s rodičmi dostatočne vyhrali s hračkami spod stromčeka a stoly plné dobrôt mali natoľko
úspech, že sa vymieňali recepty jedna radosť! Niektoré boli naaranžované v košíčkoch, ktoré zasa plietla jedna šikovná ma-

(PaedDr. Katarína Pavlíková)

„Letia sane, dolu stráňou, na nich malé deti,
už sa blíži Nový rok, ten čas rýchlo letí! Starý rok už odchádza, nový ide za ním, veľa
šťastia, zdravia, lásky,to je naším prianím.“
Šťastné a veselé Vianoce, veľa šťastia a
zdravia do nového roku vám všetkým
želá zástupkyňa pre MŠ.
(Adriana Polakovičová)
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Milé deti,
táto stránka Voderadčana je venovaná práve vám. Pripravili sme pre vás pár úloh. Stačí, ak vyriešite aspoň
jednu a pošlete /prípadne prinesiete/ na Obecný úrad Voderady alebo na mail voderadcan@voderady.sk do
31.1.2011. Všetky deti, ktoré sa zapoja do vianočnej súťaže budú odmenené a najúspešnejší z vás budú odmenení vecnými cenami. Najkrajšie práce budú uverejnené v budúcom čísle novín, aj na webovej stránke.
Nezabudnite uviesť svoje meno, adresu.
1. Doplňte slová do tejto koledy.

2. Nájdite rozdiely

Zdravie, šťastie, pokoj svätý . . . . . . . . . . . . . . !
1.
Šťastie, zdravie, pokoj svätý. . . . . . . . . . . . . . .
Či ste starý, lebo deti, nezáleží nám. /:
Z ďaleka sa berieme, novinu Vám nesieme,
čo sa stalo dnešnej noci v meste . . . . . . . . . . . . . . :/
2.
Narodil sa chlapček malý, posiela nás k Vám,
aby ste mu niečo . . . . . . . . . . . . . ., zaniesť mu to mám.
Chlebík, ten už nechce brať, nakŕmila ho už . . . . . . . . . . . . . .,
radšej toliar, lebo dukát ráčte mu poslať.
3.
Prosím pekne, odbavte nás, nieto času stáť.
Veď nám treba do Betléma ísť ho .. . . . . . . . . . . . . .
On je veľmi bohatý, všetko štedro odplatí,
uložte si k nemu poklad, tam sa nestratí.

3. Vymaľujte

4. Vylúštite vianočnú krížovku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Radostnú vianočnú novinu zvestoval
Meniny má 24. 12.
V zime padá biely....
Na Vianoce spievame
Zo snehu deti postavili
Pod stromčekom si nájdeme
Tradičná vianočná ryba
Na Vianoce pečieme sladké

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

Milé deti, zapojte sa do súťaže a pošlite svoj maliarsky alebo fotografický výtvor na tému „Vianoce“.
Môže to byť aj ručne vyrobená vianočná ozdoba. Najmenší z vás môžu poslať aj vymaľovaný obrázok.
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Príďme si na prelome rokov spoločne zaželať všetko
najlepšie k tradičnému ohňostroju s čajom a vareným
vínkom pri KD Voderady. Srdečne Vás pozývame !

Na veselú nôtu

Nápis v škótskom kníhkupectve:
„Kupujte knihy už teraz, aby ste si ich mohli
v kľude prečítať skôr, ako ich venujete ako
darček k Vianociam.“

Idú dve blondínky po ulici a jedna hovorí:
- Vieš, že tento rok budú Vianoce v piatok?
Druhá na to:
- Dúfajme, že nie trinásteho

Janko píše Ježiškovi: „Ježiško, keď mi donesieš
motorku, budem celý týždeň dobrý.“ Janko sa
zamyslí a povie si, ale ja nevydržím byť dobrý
celý týždeň. Roztrhá list a píše nový. „Milý Ježiško, keď mi donesieš motorku, budem celý
deň dobrý! Zase sa zamyslí, roztrhá list. Janko
sa pozrie na obraz Panny Márie a zamkne ho
do skrine a píše novy list. „Milý Ježiško, zajal
som tvoju matku, výkupné je motorka!“
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VODZERACKÁ ZABÍJAČKA 2010
Obecný úrad vo Voderadoch pripravil v
tomto roku už III. ročník zabíjačky pod
názvom „VODZERACKÁ ZABÍJAČKA“. Aj
III. ročník podujatia ukázal, že záujem o
podujatie je veľký, ba čo viac z roka na
rok narastajúci. Prípravy a dimenzovanie podujatia sme tak stanovili na väčší
počet návštevníkov. Celkovo podujatie
navštívilo viac ako 1000 návštevníkov a
ochutnalo sa vyše 1400 porcií.
V sobotu o 9.00 hod. voda v kotloch vrela,
nože nabrúsené a tak sa mohlo začať.
Vo vonkajších priestoroch pri kultúrnom
dome i tento rok ukázali priebeh tradičnej zabíjačky „vodzerackí záhradkári“ v
parádnych zásterách a čiapkach.
Vo vedľajšom stane sa nám predstavili
výrobcovia tradičného Skalického trdelníka a veru k mastnému sladké ide a
tak čerstvé a teplé trdelníky posypané
orechmi slávili úspech.
Aj v tomto roku sa nám podarilo pripraviť
s pomocou Poľnohospodárskeho družstva vo Voderadoch MINI ZOO- ukážku
domácich zvieratiek, ktorá mala ako už
tradične veľký ohlas.
Aby sme deti ešte viac podporili, v tomto
roku sme pripravili aj tvorivé dielne, kde
mali možnosť si vyskúšať prácu s hlinou,
plstenie, prácu s drôtom a drevom. Tento
tvorivý maratón trval od rána až do 19.00
a svetlo sveta uzreli krásne ručné práce
detí a sem tam i rodičov.
Keďže podujatie bolo prezentované na
internete, v novinách Trnavsko, Pardón
ako i na plagátoch umiestnených v okolitých obciach a v Trnave, neponechali
sme nič náhode a v kultúrnom dome od
12.00 do 20.00 hrala do tanca i na počúvanie country skupina Náhoda z Trnavy.
Aby sme dostatočne prezentovali Obec
Voderady v piatok ráno 12. 11. bol prezentovaný živý vstup do vysielania Rádia
Regina – upútavka na víkendové podujatia v regióne Trnavska a počas podujatia

bol nahraný celkový záznam z podujatia.
Počas celého dňa sa úspešne predávali
tradičné zabíjačkové špeciality- ten kto
prišiel, nebanoval a mohol ochutnať jaterničky, krvavničky, tlačenku, kašu, zabíjačkový guláš či dobrú klobásku.
Občerstvenie – alko i nealko tento rok
zabezpečoval p. T. Botta z voderadského
pohostinstva.
Dúfame, že ste si dobre pochutili, zabavili
sa a strávili pekný deň.
Ďakujeme všetkým za pomoc pri organizácii podujatia, návštevníkom za účasť a
podporu.
Tešíme sa na ďalšie podujatia v budúcich
rokoch.
(Ing. Martin Ryška)
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Vianočný príhovor
Vážení občania,
v mene svojom ako i v mene obecného
zastupiteľstva Vám želám, aby ste prichádzajúci vianočný čas prežili v dobrom
zdraví, šťastí a spokojnosti. Nie je možné,
hoci si to často želáme, aby sme mohli vo
sviatočnej nálade a atmosfére prežívať
celý rok. Všedné dni života prinášajú čas-

to problémy, ktoré musíme riešiť a často
krát v atmosfére plnej napätia a stresu. Život sa čoraz viac zrýchľuje a svet je vďaka
rýchlemu prenosu informácií a rýchlym
dopravným prostriedkom čoraz menší.
V tomto rýchlom svete nemáme neraz
čas zastaviť sa. A práve na to sú sviatočné
dni. Želám Vám, aby ste ich prežili v kľude, v kruhu vašich blízkych a priateľov.

Aby ste čo najlepšie mohli využiť tento
čas na posilnenie tela i duše a pokojná
a radostná vianočná nálada, ktorá zavládne všade navôkol nech prenikne aj
vaše domovy a srdcia, aby sme potom
spoločne mohli vykročiť do Nového roku
2011, v ktorom nás čakajú nové výzvy.

kde zboristi i poslucháči dostali dobrú
kapustnicu a mohli podebatovať pri
varenom vínku alebo čaji. Tirnavia pritom spravidla pridala nejaké piesne.
Vianočný koncert obyčajne spestrili aj
dve - tri vianočné piesne nášho seniorského speváckeho zboru Prameň.
Tohto roku naše pozvanie prijal folklórny
súbor Žofia z Bohdanoviec, ktorý mal pripravený pekný vianočný program a vy-

stúpil v druhej časti koncertu po našom
speváckom súbore Prameň. Po koncerte
v kostole sa všetci presunuli na posedenie pri kapustnici, čaji a varenom vínku do kultúrneho domu, organizované
obecným úradom. Návštevnosť koncertu
ako aj posedenia pri kapustnici dosiahlo
v tomto roku najvyššiu účasť z doteraz
organizovaných koncertov.
Tešíme sa na ďalšie ročníky!

JUDr. Marek Turanský, starosta

Vianočné koncerty
Stalo sa už peknou tradíciou, že tesne
pred najkrajšími a najmilšími sviatkami Vianocami - býva vo farskom kostole sv.
Ondreja vo Voderadoch vianočný koncert. Tradíciu začal spevácky zbor Tirnavia, ktorý vedie vynikajúci dirigent Mgr.
A. Rapant.
Účasť na koncertoch z roka na rok mierne rástla. Zrejme aj preto, že podujatie pokračovalo v kultúrnom dome,

Spomienka na rodáka
Jeho veľkým prianím bolo ešte raz navštíviť dedinku, kde ako malý chlapec chodieval k starým rodičom na prázdniny. Na sklonku života sa mu to podarilo. Keď pred dvomi mesiacmi prišla pracovníčka Domu sociálnych služieb v Cíferi na
obecný úrad, že v aute má pána Ivana Krivosudského, starosta mu jeho želanie splnil. Nikto vtedy ani len netušil,
že o pár týždňov už nebude medzi nami. Možno list, ktorý napísal starostovi, patril k jeho posledným. Vo veku
83 rokov dňa 4.12.2010 zomrel slovenský herec Ivan Krivosudský. Počas svojej kariéry stvárňoval tragikomické
postavy, účinkoval aj v komédiách, televíznych zábavných programoch, venoval sa tiež dabingu. Okrem iného
sa predstavil aj v mnohých filmoch. Spomeňme niektoré: Lazy sa pohli, Štvorylka, Štyridsaťštyri, Pieseň o sivom
holubovi, Majster kat, Červené víno, Ľalie poľné, Kto odchádza v daždi, Soľ nad zlato. Zaslúži si našu úctu. Česť
jeho pamiatke!
Krásne návraty (list napísal p.Krivosudský po poslednej návšteve Voderád)
Rok 1930. Moje 3 ročné nôžky prvý raz vstúpili do Voderád, do otcovho rodného domu, do opatery babky a dedka, v čase najväčšej
vyťaženosti rodičov. Moja pamäť na tie časy je dnes živá: krásny kostol, kaštieľ, prašná cesta a keď kŕdeľ husí vzlietol, dedinu nebolo vidieť,
panský potok, Jano Dindaj a iné zaujímavosti pre moje detské oči, no a samozrejme osoba babky a dedka. Ešte si spomínam, keď večer
zvonili večerné zvony dedinou plynula vôňa zakúrených pecí.
Bol som tu ešte dvakrát. Na svadbe mojej sesternice a ako hosť 750-tich osláv založenia obce. Vtedy však nebol čas na prehliadku
Voderád. Teraz, po desaťročiach som vstúpil znova do Voderád. Skutočná realita mnohonásobne prevýšila moje očakávania. V slnečnom dni sa na mňa radostne usmiala živá, živorodá, moderná, chodníkmi obrúbená hlavná ulica a pripravená na ukončenie obecného
osvetlenia.
A preto, ja teraz chcem blahoželať všetkým občanom Voderád k ich osobnému a pracovnému úspechu. Občania, s ktorými som sa
zhováral, chválili starostu za jeho starosť o obec, a preto i jemu blahoželám k sústavnému zveľaďovaniu Voderád.

