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Nepredajné

Na Vianoce Ježiško narodil sa nám malý, v jasličkách tu pred nami leží chudobný a nahý.
Ohrejme ho našou láskou, odejme dobrými skutkami, aby sa aj celý svet stal lepším spolu s nami.
On sa nám za to bohato odvďačí, v Novom roku zdravie, šťastie a pokoj nám dožičí.
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Editoriál
L

eto prešlo akosi rýchlo, dni sa pomaly začali skracovať,
teplota na teplomery klesať a po „dušičkovom“ období
sme začali opäť rátať dni, ktoré nás delia od najkrajšieho
a najčarovnejšieho obdobia v roku, obdobia Vianoc. Rok 2021
sa blíži k záveru, a tak opäť rekapitulujeme, konsolidujeme
a hodnotíme... aj výsledky našej práce. O projektoch, ktoré boli
ukončené, ktoré sú rozpracované, ale aj nové, sa budete môcť
dočítať na nasledujúcich stránkach. Aktívni sme boli nielen
v oblasti stavebnej, kultúrnej, športovej, odpadovej, či oblasti týkajúcej sa údržby zelene v obci, aj vďaka získanej dotácie
z CKF pri TTSK, no venovali sme sa aj inováciám a modernizácii informačných platforiem v obci. Pozornosť bola v uplynulom roku venovaná aj oblasti sociálnej. Jednou z našich priorít bolo, je a bude poskytovať pozornosť, pomoc a podporu
všetkým, ktorí ju potrebujú a zaslúžia si ju. Dnes viac ako kedykoľvek predtým, mnoho ľudí prežíva osobné tragédie, ťažké
životné situácie alebo je jeho spoločenské postavenie sťažené.
Som rada, že za uplynulý rok sa nám v tejto oblasti podarilo
niekoľko aktivít, či už vo forme zabezpečenia umiestnenia našich občanov do príslušných zariadení poskytujúcich sociálnu
službu s cieľom zlepšiť ich kvalitu života, alebo vytvorenia pracovných miest pre znevýhodnených zapojením sa obce do výziev cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Byť druhému po
ruke, či vedieť, že ak bude zle mám komu zavolať, napísať alebo prísť je nesmierne dôležité. I napriek všetkému, čo sa dnes
deje okolo nás, nesmieme zabúdať na to, že pomáhať sa má,
a že máme mať k sebe blízko. Aj v tomto kontexte by som veľmi
uvítala, keby sa v našej obci ešte vo väčšej miere uplatňovala
dobrovoľnícka činnosť, zvýšil záujem o veci verejné, realizovali
sa drobné projekty prostredníctvom občianskych združení, či
záujmových skupín, aby sa do diania v obci zapojilo čo najviac
občanov. Potenciál máme veľký. Naša obec je domovom mnohých mladých a som presvedčená o tom, že aj kreatívnych ľudí.
Preto vyzývam všetkých, ktorí majú v hlave nápad, zaujímavú
myšlienku, návrh na zlepšenie, príďte a predstavte nám ich.
Obec tvoríme všetci, Obec, sme my...

Nesmierne si vážim pomoc,
podporu a spoluprácu všetkých,
ktorí sa podieľajú na rozvoji obce.
Preto mi dovoľte, aby som sa na
sklonku roku 2021, ktorý opäť
nebol úplne jednoduchý, úprimne poďakovala za spoluprácu pánovi farárovi ICLic. Danielovi
Lukačovičovi, poslancom Obecného zastupiteľstva, členom
jednotlivých komisií OZ, pracovníkom Obecného úradu, členom organizácií a záujmových združení – DHZ Voderady, FK
Voderady, JDS vo Voderadoch, či Poľovnícke združenie Gidra
Voderady, ako aj dobrovoľníkom, ktorí v rôznych oblastiach
nezištne obci pomáhajú. Nedá mi taktiež nepoďakovať sa,
vedeniam Základnej školy s Materskou školou a Základnej
umeleckej školy, všetkým pedagogickým i nepedagogickým
pracovníkom, že i napriek zaťažkávajúcim skúškam plnohodnotne zabezpečujú proces vzdelávania pre naše deti. Verím, že
aj v roku 2022 bude naša úspešná spolupráca pokračovať ďalej.
Milí Voderadčania,
na záver mi dovoľte s nadchádzajúcimi najkrajšími
sviatkami roka, Vianoc, zaželať vám, aby ste ich prežili
v zdraví, spokojnosti a radosti v prítomnosti svojich najbližších. Každému z vás zo srdca prajem, aby ste nielen
v tomto čarovnom období, ale počas celého roka, cítili
okolo seba lásku, priateľstvo, pozornosť, jednoducho povedané obyčajnú, nefalšovanú „človečinu“.
Do nového roku 2022 prajem nám všetkým Božie požehnanie, zdravie nech nás nezrádza, priateľstvo a láska nech nás na každom kroku sprevádza, spokojnosti
a šťastia na každom kroku a slniečkom zaliate dni v celom roku. Nech radosť víťazí nad smútkom, pokoj nad
hnevom a viera nad beznádejou...
Požehnané sviatky vám želám
Anita Gajarská

Štatistika z evidencie obyvateľov a matriky k 30. 11. 2021
Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci
Voderady 1 642
Z toho:
Deti do 15 rokov		
Občania 15 – 18 rokov
18 – 60 rokov
nad 60 rokov

302
64
956
320

Od 1.1. 2021– 30.11. 2021
- sa prisťahovalo 68 občanov
- sa odsťahovalo 18 občanov
- zomrelo 14 občanov
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Narodili sa k 30.11. 2021:
Michal, Izabela, Dominika, Alex, Dominika,
Andrej, Jakub, Filip, Peter, Adam, Jakub
Počet uzavretých manželstiev:
- cirkevne uzavreté manželstvá 4
- civilne uzavreté manželstvá 5
Počet jubilantov v roku 2021
60- roční 15
70-roční 15
75-roční 10
80-roční 7 ( Oľga, Milan, Vilma, Emília, Dominik,
Ambróz, František)

85-roční 3 (Anton K., Anton B., Milan)
Požehnaných 90 rokov oslávili: Margita, Emil,
Pavlína, Magdaléna, Juraj
Čas ten stále niekam ponáhľa sa míľovými
krokmi. Nikoho z nás nevynechá, keď pridáva
roky... Do ďalších rokov veľa šťastných krokov,
veľa zdravia, šťastia, lásky. Prijmite od nás tieto
priania, no najmä Božieho požehnania!
Všetkým jubilantom blahoželáme
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Čo nového v:
Stavebnej oblasti?
Ukončené projekty:
 Rekonštrukcia Materskej školy – 2. fáza rekonštrukcia
prvkov detského ihriska, úprava terénu – počas letných prázdnin pokračovali práce spojené s výmenou prvkov detského ihriska, vrátane osadenia dvoch pieskovísk
s tienením, ako aj dobudovaním farebných herných plôch
v celom areáli MŠ. Poslednou fázou projektu bolo vykonanie terénnych úprav zadného areálu, kde sme vybudovali
zavlažovací systém a celú plochu zatrávnili, tak aby aj táto
plocha bola pre naše deti bezpečná, bez výmoľov, či jám.
Týmto sme projekt rekonštrukcie vonkajších priestorov
Materskej školy ukončili, verím, že areál bude slúžiť k spokojnosti našich najmenších dlhé roky.
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Projekty v riešení:
 Prístavba pavilónu ZŠ a rekonštrukcia bežeckého oválu
v rámci areálu ZŠ – v rámci projektu Prístavby ZŠ prebieha
proces územného konania. V rámci projektu rekonštrukcie
bežeckého oválu, bol projekt dopracovaný o vybudovanie
tréningového futbalového ihriska na vnútornej ploche oválu. Využitím tejto plochy docielime jej zmysluplné využitie
pre našich športovcov.
 Rekonštrukcia areálu futbalového ihriska – nové oplotenie, osvetlenie, rekonštrukcia priľahlých miestnych komunikácií, vybudovanie chodníkov, riešenie dopravného
značenia v lokalite – pokračuje príprava technických dokumentácií, podkladov a stanovísk.
 Rekonštrukcia chodníkov a dažďových rigolov - ulica
Cíferská – po získaní stanovísk/súhlasov zo strany obyvateľov prebehla komunikácia so spracovateľom projektovej
dokumentácie za účelom aktualizácie údajov a dopracovania podkladov, následne obec zvažuje, ak to situácia dovolí, realizáciu stretnutia obyvateľov so spracovateľom PD
za účelom doriešenia otvorených otázok. Súčasne v procese získavania stanovísk zo strany zainteresovaných strán,
bola vznesená požiadavka zo strany MH SR ako správcu
pozemkov vo vlastníctve SR o vysporiadanie pozemkov
pod stavbou do času jej kolaudácie. V tejto súvislosti obec
zahájila komunikáciu s MH SR.
 Rekonštrukcia rigolov – Hlinická ulica – územné konanie
bolo ukončené, v rámci stavebného konania, bolo potrebné k povoleniu vodnej stavby doložiť hydrogeologický posudok, ktorý obec zabezpečila. Predpokladáme, že bude
v dohľadnej dobe udelené stavebné povolenie pre uvedenú stavbu.
 Rekonštrukcia Kultúrneho domu – ukončený proces
územného konania, bola spracovaná projektová dokumentácia k stavebnému konaniu, ktoré v tomto čase prebieha. Súčasne počas uplynulých týždňov prebehol proces
verejného obstarávania na výber dodávateľa prác súvisiacich s výmenou okien a dverí. S víťazom súťaže bola podpísaná zmluva o dielo, a tak v prvé týždne roku 2022 budú
prebiehať uvedené práce.
 Cykloprístrešky pri nájomných bytoch – po uskutočnení
výberového konania na dodávateľa diela, bola s víťazom
súťaže podpísaná zmluva o dielo. Práce by už v čase vydania časopisu mali byť zahájené. Termín na dodanie hotového diela sa predpokladá do konca prvého štvrťroku 2022.
 Projektové dokumentácie súvisiace s riešením dopravnej situácie v obci – osadenie meračov rýchlosti- 3 lokality
– Cíferská ulica, Podhájska ulica a Trnavská ulica, osadenie
dopravného značenia vrátane spomaľovačov – ulica Nová
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a ulica A.Kubinu, osadenie zrkadla – ulica Hlavná, riešenie priechodov pre chodcov 2x – ulica Trnavská. Na všetky
uvedené lokality boli spracované štúdie alebo projektové
dokumentácie a momentálne prebieha ich schvaľovací
proces na príslušných orgánoch.
 Budovanie optosiete v obci – dňa 27.10.2021 sa uskutočnilo stretnutie občanov so zástupcami spoločnosti SLOVAK
TELEKOM, a.s. vo veci realizácie projektu vybudovania OPTOSIETE v obci Voderady. Na stretnutí boli prezentované
informácie, čo sa týka technického riešenia, ako aj časového rámca realizácie daného projektu. V priebehu mesiaca november by malo byť na stavbu územné rozhodnutie
právoplatné. Začiatok realizácie projektu sa predpokladá
na jar roku 2022, práce by mali trvať cca 6 mesiacov. Privedenie optosiete je pre každú domácnosť bezplatné a zapojenie sa do tohto projektu nikoho nezaväzuje stať sa zákazníkom spoločnosti SLOVAK TELEKOM, a.s..
 Pri stavebnej agende, by som chcela ešte podotknúť, že nás
mrzí sklz pri realizácii plánovaných aktivít. Ako to však v živote chodí, nie všetko sa darí riešiť, tak ako si naplánujeme
a pri riešení konkrétnych projektov sa takmer vždy stretneme s nepredvídanými okolnosťami v podobe nevysporiadaných pozemkov, potreby dokladania ďalších stanovísk,
posudkov, analýz, ktoré často celý proces nielen predĺžia,
ale aj predražia. Taktiež nemožno opomenúť obštrukcie
v podobe karantén, dlhodobých PN zodpovedných pracovníkov kompetentných orgánov, ktoré majú vplyv na dĺžku
schvaľovacieho konania. Okrem týchto okolností, však
čelíme aj ďalšej komplikácii, ktorá je dôsledkom súčasnej
pandemickej situácie a objavuje sa najmä v procesoch verejného obstarávania, kde účastníci výberového konania
nie sú schopní garantovať termín dodania diela a cenu za
dielo, vzhľadom na nestabilitu situácie a cien jednotlivých
komodít na trhu, čo sa v konečnom dôsledku veľmi často
prejavuje obtiažnosťou zrealizovania samotného procesu
verejného obstarávania a následne definovania podmienok zmluvy. Chcem však všetkých ubezpečiť, že i napriek
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Stav pred úpravou

týmto prekážkam sa snažíme dané rozpracované projekty
dotiahnuť do úspešnej realizácie, i keď s oneskorením.

V odpadovom hospodárstve
a údržbe zelene?
 V dňoch 15.-16.10.2021 prebehol v našej obci už tradičný
zber elektroodpadu. Sme radi, že sa nám opäť podarilo
vyzbierať pomerne veľké množstvo odpadu. Celkovo sme
vyzbierali 1840 kg elektroodpadu.
 Taktiež sme zopakovali aj aktivitu z jarných mesiacov a občanom sme ponúkli možnosť odovzdať na zbernom dvore
kovový šrot. Celkovo sme vyzbierali 920 kg kovového šrotu.
 Súčasne sme v novembri v obci zrealizovali aj štiepkovanie
zeleného odpadu v celkovom objeme 68 ton. Aj tieto množstvá si obec môže započítať do vytriedených množstiev vyprodukovaného odpadu.

Stav po úprave

 Vďaka tomu, že sa v našej obci už niekoľko rokov realizuje
zber kuchynského biologického odpadu nám vznikol nárok požiadať o finančný príspevok z Environmentálneho
fondu zameraného na podporu rozvoja kapacít na zber
kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Vo väzbe
na uvedené požiadavky sme žiadosť v zákonom stanovenej lehote podali a obec získala dotáciu v celkovej výške
8045,43 EUR. Vďaka tomuto príspevku navýšime kapacity
na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu
a zakúpime ďalšie nádoby na zber kuchynského odpadu
z domácností.
 Obec v uplynulých týždňoch zrealizovala aj aktivity spojené s čistením vybratých lokalít od náletových drevín a krovín, odstránením drevín v zlom zdravotnom stave, ako aj
vyčistenie plôch od odpadov. Takýmto spôsobom sme vyčistili okolie cintorínu, okolie komunikácie pri Poľnohospodárskom družstve, komunikácie na ulici Dlhej, či Parkovej.

Haló! Toto je aj
vaša vizitka...
Tak takýto nelichotivý pohľad sa mnohým naskytol pri
vstupe do lokality Panské. Možno konštatovať, že toľko
fliaš od alkoholu nie je ani pri jednej nádobe na sklo v celej
obci, ako tu. Obyvatelia by si preto mali uvedomiť fakt, že
keď je raz kontajner na sklo plný, existujú aj iné možnosti
ako sa skleneného odpadu zbaviť. Je tu možnosť zaniesť
odpad na zberný dvor alebo do kontajnera na sklo, ktorý
sa nachádza na inom stojisku v obci. Veď aký príklad dávate mladšej generácii? Alebo chcete týmto poukázať, že
nadmerné pitie alkoholu je OK, rovnako aj znečisťovanie
životného prostredia?
Obec
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V kultúre?
 Začiatkom leta sa naša obec tradične zapojila do aktivity Mikroregiónu 11+ pod názvom „Spoznaj Mikroregión
11Plus a okolie na kolesách“. O účastníkov nebola núdza
a tak sme spolu s poslancami OZ v našom stánku privítali
viac ako 100 účastníkov, ktorí sa mali možnosť občerstviť
sviežimi limonádami, čerstvým ovocím, či tradičnými cibuľovými chlebíkmi s masťou. Na tomto mieste by som sa
rada poďakovala manželom Janke a Marekovi Krajčovičovým, za výdatnú pomoc, prípravu občerstvenia, poskytnutie priestorov a ochutnávku ich vynikajúcich výrobkov.
 V rámci letných mesiacov sme zrealizovali už tradičné „Kultúrne leto vo Voderadoch“, ktoré bolo bohaté na podujatia
určené pre všetky vekové kategórie. Verím, že si každý na-

Úcta k starším
Milí seniori,
i keď nebolo možné sa s Vami osobne stretnúť na podujatí
venovanému Vám z príležitosti „Mesiaca úcty k starším“, veríme, že sme Vám sviatok spríjemnili, sladkým balíčkom, osobnou návštevou, či milým stretnutím alebo pásmom básničiek
v podaní našich šikovných detí 4. ročníka Základnej školy,
ktoré sa vám prihovorili prostredníctvom obecného rozhlasu.
Ďakujem aj našim pani učiteľkám Mgr. Miriame Kubovičovej a Mgr. Lucii Beňovskej za krásnu myšlienku a prípravu
detí.
V mene poslancov OZ, pracovníkov Obecného úradu,
ako aj v mene mojom Vám milí seniori želáme do ďalších
dní všetko najlepšie.
S úctou Anita Gajarská
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šiel svoj žáner, deti, mladí aj starší. Viac informácií o projekte nájdete ďalej.
 Mesiac október sa niesol v znamení „Úcty k starším“.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu nebolo možné realizovať
hromadné podujatie a preto, sme sa rozhodli pre alternatívu a to, obdarovať každého seniora v našej obci malým darčekom. A tak 330 balíčkov našlo svojich majiteľov
a verím, že sme všetkých potešili. Nezabudli sme ani na
našich seniorov žijúcich v zariadeniach poskytujúcich
sociálnu službu. Poslanci OZ rozhodli o poskytnutie jednorazovej dávky vybraným sociálnym zariadeniam, v ktorých sú umiestnení naši občania, ako prejav vďaky za ich
pomoc a opateru.
Autor: Ing. Anita Gajarská
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Vandalizmus vo vyspelej
spoločnosti nemá miesto!
Na tom sa asi zhodneme všetci slušní ľudia....
Zámerne podčiarkujem slovo SLUŠNÍ!
A prečo otváram túto možno nie práve
lichotivú tému v tomto predvianočnom období? Akosi nám v obci v poslednom čase
pribúda situácií a prípadov, kedy strácame
reč, neveríme vlastným očiam a nevieme
pochopiť, čo vedie dotyčných k ničeniu obecného majetku, ktorý je nás všetkých alebo sa
dokonca neštítia zničiť aj ten súkromný.
Tak či onak už pohár trpezlivosti preteká.
Nielen z dôvodu, že neustále opravy, údržby
na majetku generujú ďalšie náklady, ale aj
fakt, že takto minuté zdroje mohli byť využité
zmysluplnejším spôsobom. Stačí sa pozrieť
na detské ihrisko za Kultúrnym domom, opakovane sme opravovali oplotenie, ktoré si niektorí zjavne „pomýlili“ s preliezačkou, po niekoľkých pokusoch sme snaženie vzdali, pretože
to evidentne nemalo význam a tak plot vyzerá ako vyzerá......
Taktiež zničené prvky, ktorých poškodenie evidentne nemohli
spôsobiť malé deti. Prvky sme v uplynulých dňoch opravili,
veľmi som zvedavá dokedy vydržia....
Ďalším veľmi obľúbeným objektom vandalov je multifunkčné ihrisko. Neverila som vlastným očiam, ako je možné doslova zdevastovať celý priestor, zničiť bránky, basketbalové koše,
ochranné siete, polámané kríky a to neuveriteľné množstvo
odpadu, ktoré tam návštevníci dokážu vyprodukovať, to snáď
ani nie je možné. Ohorky z cigariet, plechovky, obaly z pochutín je denná dávka odpadov. Obec v minulosti v týchto priesto-

roch osadila smetné koše, ale evidentne
nie dostatočne blízko...Preto celkom reálne
padla myšlienka uzatvoriť multifunkčné ihrisko. Avšak vzápätí sa natíska otázka: „Koho
tým, ale reálne potrestáme?“. Vandali si nájdu nové stanovisko, kde budú pôsobiť ďalej
a tým, ktorí majú skutočne záujem športovať,
vytvoríme prekážku. Preto sme sa rozhodli, že
nateraz ihrisko neuzavrieme a uvedieme ho
do funkčného stavu s osadením monitorovania daného priestoru, aby mohli byť vandali
potrestaní. Takýto neporiadok evidujeme
aj pri Kultúrnom dome, na centrálnej zóne,
pri vchode do Základnej umeleckej školy, či
v autobusových zastávkach... No najväčším
sklamaním pre mňa osobne bola v uplynulých dňoch informácia o zničení v súčasnosti
rekonštruovanej umelej jaskyne - grotty v parku pri kaštieli.
Zrejme si dotyční „návštevníci“ parku neuvedomujú, že ničia
súkromný majetok, ktorého hodnota, a nielen tá finančná, ale
najmä historická, je nemalá. Som skutočne rozčarovaná, že
medzi nami žijú ľudia, ktorí nemajú v úcte ani históriu, ani hodnoty, ani úsilie a prácu ľudí, ktorí sa v našej obci o niečo snažia.
Zostáva nám naozaj už iba jediné, všade inštalovať kamerové
systémy a byť sledovaní na každom kroku? Alebo začneme byť
viac všímaví, a keď zaznamenáme takéto konanie, nebudeme
ho prehliadať? Chcem veriť, že väčšine z nás takéto správanie
prekáža a je pre nás neakceptovateľné! Pretože takéto správanie vo vyspelej spoločnosti nemá miesto. Tak sa na chvíľu zamyslime a odpovedzme si na otázku: „Sme naozaj takí......???“
Autor: Ing. Anita Gajarská
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Verejná vyhláška - zánik práva na
prepožičané hrobové miesta

A

j keď sa na prvý pohľad môže zdať, že je na cintoríne
stále dostatok voľného miesta, opak je pravdou. Hoci
sa ponúka k využitiu zelená plocha vzadu na cintoríne,
nie je možné tam zatiaľ vhodne navrhnúť nové hrobové miesta,
pretože sú tam staré hrobové miesta, ktoré nemajú nájomcov
a ani nájomnú zmluvu a ktoré kvôli nie dobrému umiestneniu
v danej dobe, zaberajú veľkú časť trávnatej plochy.

Takýchto hrobových miest evidujeme na cintoríne až 110.
Aj napriek tomu, že neexistujú kontakty na príbuzných a v 27
prípadoch nepoznáme ani mená pochovaných zosnulých,
nemožno tieto hrobové miesta zrušiť zo dňa na deň. Z uvedeného dôvodu, v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a v zmysle VZN Obce Voderady č. 4/2016, ktoré určuje pravidlá a spôsob prevádzkovania miestneho pohrebiska
a Domu nádeje, Obec Voderady zverejnila dňa 01.07.2021 Verejnú vyhlášku na zánik práva na prepožičané hrobové miesta.
V zmysle vyhlášky, tak po uplynutí troch rokov od jej zverejnenia, môže správca pohrebiska naložiť s uvedenými hrobovými
miestami podľa § 135 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. /občiansky
zákonník/ ako s vecami opustenými. Zoznam hrobových miest
na zrušenie je zverejnený na vývesnej tabuli v obci aj na tabuli
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na miestnom cintoríne. Uvedené hrobové miesta sú na cintoríne označené samolepkou.
Počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých,
kedy si pozostalých prišli uctiť aj príbuzní z okolitých miest
a obcí, bolo vidieť horieť sviečky aj na týchto opustených hroboch. Vďaka príbuzným, ktorí sa ozvali, sa nám podarilo identifikovať pár hrobových miest, avšak boli by sme vďační, keby
sa prihlásili aj ďalší.
Ak sa nájomcovia, resp. príbuzní prihlásia, hrobové miesta na základe novej zmluvy zostanú zachované. V opačnom
prípade, po uplynutí stanovenej lehoty, budú hrobové miesta
považované za opustené, t.j. bude ich možné odstrániť a na
vzniknutej ploche navrhnúť nové. Hrobové miesto je možné
zrušiť aj skôr, a to podaním žiadosti príbuzných na Obecnom
úrade. V tom prípade je hrobové miesto uvoľnené pre nového
nájomcu ihneď.
Za Vašu spoluprácu vopred ďakujeme.
Ing. Dominika Plavuchová

December 2021
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Obnova - úpravy hrobových miest

A

ko každý rok, tak aj tento, pribudlo na cintoríne niekoľko obnovených hrobových miest. Nakoľko sú hrobové
miesta v prenájme, v zmysle VZN č. 4/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Obce Voderady, je nevyhnutné,
aby nájomca pri plánovanej obnove, či úprave hrobového
miesta vopred požiadal Obecný úrad o povolenie na úpravu
hrobového miesta.
Väčšina občanov tieto zmeny vopred nahlasuje, avšak ešte
stále sa nájdu nájomcovia, ktorí tak neurobia. Preto opätovne
upozorňujeme a žiadame občanov, aby na Obecný úrad najneskôr 30 dní pred plánovanou realizáciou, doručili žiadosť
o povolenie na úpravu hrobového miesta. Nahlasujú sa všetky
zmeny, týkajúce sa či už:

 zhotovenia, opravy, výmeny obruby,
 zhotovenia, opravy, výmeny pomníka a doplnenia údajov
na pomníku,
 alebo zhotovenia, výmeny, opravy platne a iných plánovaných zmien hrobových miest.

Stav pred úpravou

Uvedené tlačivo je dostupné aj na webovom sídle obce,
v sekcii Ako vybaviť. Zmenu hrobového miesta je možné uskutočniť až po doručení písomného povolenia Obce Voderady.
Zároveň prosíme občanov, aby mali na pamäti fakt, že sa na
cintoríne nachádzajú aj iné hrobové miesta, nie len „Vaše“. Nakoľko žijeme na dedine, kde je okruh obyvateľov naozaj malý
a „každý s každým sa pozná“, berme ohľad pri stavebných
úpravách aj na susedné hroby a ich nájomcov. Zamyslite sa
a vopred všetko preberte s kamenármi, či po Vašej úprave neobmedzíte susedné hrobové miesto, resp. či po zaliatí odstupov betónom nezostane škára po „šalungu“ cez ktorú začne
susedovi zatekať pod hrobové miesto.
Upozorňujeme tiež nájomcov hrobových miest na povinnosti, ktoré vyplývajú z VZN č. 4/2016 o prevádzkovom po-

Stav po úprave

riadku pohrebiska Obce Voderady. Uličky medzi hrobovými
miestami musia byť priechodné, nesmú sa zatarasiť ani kvetináčmi. Ďalej je povinnosťou nájomcu každoročne do 31.marca odstrániť staré vence, kahance, kvety a inú výzdobu na hrobovom mieste, aby netvorili prekážku pri údržbe pohrebiska
(najmä kosení) a v neposlednom rade celoročne udržiavať
prenajaté hrobové miesto a jeho okolie v čistote a poriadku –
t.j. bez buriny.
Ing. Dominika Plavuchová, OcÚ
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Leto nám umožnilo aj kultúrne osvieženie

K

ultúrne leto 2021 vo Voderadoch bolo jedným veľkým
festivalom, ktorý pozostával z menších podujatí, koncertov v centre obce, detského divadielka na zelenej
tráve, ale aj zo zaujímavého dokumentárneho filmu pod
hviezdnym nebom, a hlavne veľkým spoločným stretnutím
s umením a kultúrou s dobrými priateľmi. Voderadské kultúrne leto prinieslo obsahovo kvalitné vystúpenia v podobe malých podujatí, ktorých organizácia zohľadňovala v tejto covidovej dobe bezpečnosť všetkých zúčastnených. Multižánrová
programová ponuka potešila všetky vekové kategórie.
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Odštartovali sme 10.júla interaktívnym tanečným vystúpením pre deti, v podaní tanečnej školy La portella, počas
ktorého sa deti vyšantili a zatancovali si spolu s pôvabnými
tanečníčkami – animátorkami. La Potrella roztancovala Voderady a rozžiarila detské očká a potešila srdiečka nielen malých tanečníkov. Na veselú tanečnú náladu nadviazalo koncertné vystúpenie hudobného zoskupenia TRIO ACOUSTIC.
23. júla si na naše potešenie veľký počet návštevníkov nenechalo ujsť premietanie úsmevne ladeného dokumentárne-
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ho filmu Na Liberte okolo Slovenska, ktoré zorganizovalo Občianske združenie Liberta Tour a partia mladých nadšencov.
Večer sa niesol v príjemnej priateľskej a veselej atmosfére, až
sa veru nám všetkým polihujúcim na karimatkách, dekách alebo len tak na tráve, nechcelo odísť.
Sobotný večer 24. júla patril príjemnému koncertu country kapely Neznámi, ktorá vo svojom žánri patrí medzi špičky
na Slovensku. Voderadčanom sú však dobre známi, pretože už mali možnosť stretnúť sa s touto skvelou kapelou na
dvoch úspešných ročníkoch Country bálu alebo na Obecnom
dni.
8. augusta, herci z tradičného bábkového divadla Dvor zázrakov vykúzlili svojim vystúpením zázračnú rozprávkovú atmosféru. Pre deti bola pripravená osviežujúca limonáda, ktorú
si mohli „načapovať“ koľko len chceli a to celkom zdarma. Veruže im chutila

☺
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15. augusta sme potešili všetkých, ktorí majú v obľube ľudové piesne a dychovú hudbu. Nedeľný sviatočný večer spríjemnila svojim koncertným vystúpením skvelá partia hudobníkov z dychovej hudby Lieskované z Moravského Lieskového.
K dobrej nálade prispelo aj podávanie dobrého vínka, ktoré
zabezpečila pani starostka.
Rozlúčka s prázdninami sa uskutočnila 28.augusta, ktorá
začala veselým interaktívnym Farbičkovým koncertom pre deti
s MIOU. V programe pokračovali Ľubomír Konečný a Vladimír
Machala, dvojica hudobníkov, ktorá v akustickej verzii zahrala skladby v štýle pop, rock, folk, country a podobne. O 20-tej
hodine bola slávnostne zapálená symbolická vatra SNP. Záver
večera patril koncertu kapely SEMATAM. Táto kapela z Nitry
pozostáva zo 7- mich mladých hudobníkov, ktorá chce svojou
hudbou a koncertmi ľudí zabávať a dobíjať energiou. A veru sa
im to podarilo aj na skvelom dynamickom večernom koncerte
vo Voderadoch.
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Na podujatí sa spoluorganizátorsky podieľalo Poľovnícke združenie Gidra Voderady, ktoré zabezpečilo predaj
občerstvenia, v ponuke ktorého bol výborný guláš z diviny,
čapované pivo a kofola.
Deti mali radosť zo stánku s cukrovou vatou, pukancami, sladkosťami a taktiež s predajom balónikov a hračiek
a my, kávičkári sme sa aj viackrát otočili k autíčku FEFEcafé
pre svoju „šálku“ vynikajúcej kvalitnej kávy.
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Vtedy sme ešte nevedeli, možno len tušili, že Rozlúčka
s prázdninami bola aj rozlúčkou a bodkou za kultúrnymi podujatiami v obci. Opäť nás sparalyzovali prijaté nevyhnutné opatrenia v súvislosti s COVID-19. Na ako dlho, nateraz nevieme.
Snáď sa situácia nielen na Slovensku, ale aj vo svete čoskoro
zlepší a budeme môcť všetci konečne voľne dýchať. Zostáva
nám dúfať, že sa zdraví opäť stretneme na niektorom z podujatí v obci. Už teraz sa na vás tešíme!
M. Šišková, OcÚ

Uvítanie detí do života
V nedeľu 20.06.2021 sa na sviatok Deň otcov uskutočnilo už tradičné a zároveň veľmi milé spoločenské podujatie „Uvítanie detí do života“, počas ktorého sme v sále
Kultúrneho domu vo Voderadoch, privítali našich najmenších obyvateľov obce, ktorí sa narodili od 1. januára
2020 do 31. decembra 2020. Po krátkej úvodnej piesni
a básni, predstavila matrikárka starostke obce 15 detí
z toho 11 chlapcov a 4 dievčatá a ich rodičov. Starostka
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obce svojim príhovorom deti do života a našej obce privítala, a ich rodičom odovzdala pamätné listy a finančný dar – príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 200 EUR
v zmysle UZN č. 11/2011 ako milú spomienku na tento
deň. Mamičkám odovzdala kvety a po záverečnej piesni
a básni sa podujatie ukončilo spoločnou fotografiou.
Ing. D. Plavuchová, OcÚ

December 2021
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Drevený Betlehem
v centrálnej zóne
25. novembra bolo inštalované v priestoroch centrálnej zóny
umelecké rezbárske dielo. Autorom Betlehemu z dreva je mladý talentovaný umelec Mgr. art. Andrej Haršány z obce Borová
pri Trnave. Dielo pozostáva zo 6 postáv životnej veľkosti, Sv.
Jozef, Panna Mária, Ježiško v kolíske, Traja Králi a z postáv
zvierat, ležiacej ovečky a fragmentu kravičky. Diela sú nainštalované pod prístreškom, maštaľkou. Náš nový Betlehem
sme vám predstavili na titulnej fotografii Voderadčana, určite
vás však viac poteší, keď ho uvidíte „naživo“. Nech Vám pohľad na toto krásne dielko, ústredný symbol Vianoc, prináša
pokoj, nádej, lásku a radosť počas celých sviatkov. Pozývame
vás na prechádzku do centrálnej zóny, priatelia!
M. Šišková, (OcÚ)

Spúšťame nový WEB!
17. decembra spúšťame webové stránky Obce Voderady, v novom, responzívnom dizajne!
Zmena spočíva v zmene grafického vzhľadu stránky pri súčasnom zachovaní všetkých údajov. Responzívny dizajn – umožňuje prispôsobenie obsahu stránky veľkosti výstupného zariadenia – monitora, netbooku, tabletu, mobilu a poskytujú tak
používateľovi dokonalé zobrazenie a prezentáciu informácií.
Veríme, že na novom, modernejšom webe nájdete všetky
pre Vás dôležité informácie. Vaše podnety a pripomienky radi
privítame, lebo aj vďaka nim môžeme dostupnosť informácií
a služieb skvalitňovať.
M.Šišková, (OcÚ)

Mobilná aplikácia V OBRAZE






Prináša Vám prehľad aktualít z webu našej obce.
Upozorní Vás na novo vložené správy.
Dozviete sa včas o pripravovaných akciách.
Prezerať si fotografie alebo dokumenty z úradnej tabule
Do aplikácie sa nemusíte registrovať, neposkytujete
žiadne osobné údaje

Ako si aplikáciu stiahnuť cez
Google Play alebo App Store?
 Vo Vašom mobile si otvorte aplikáciu Obchod Play alebo
App Store.
 Do vyhľadávacieho okna zadajte názov „V OBRAZE“.

 Kliknite na Inštalovať.
 Po nainštalovaní kliknite na položku Otvoriť (povoliť
oznámenia).
 Po otvorení pridáte vašu obec.
 Po výbere obce sa dáta automaticky z webu nahrajú do
mobilnej aplikácie.
 Pre podrobnejší postup ako si aplikáciu nainštalovať
kliknite na www.aplikaciavobraze.sk.
Stáva sa zriedkavo, že nechodí notifikácia z aplikácie
V OBRAZE. Je to spôsobené častou aktualizáciou softvéru
Apple alebo Android. Po tejto aktualizácii je dôležité a potrebné si telefón reštartovať a týmto sa problém vyrieši.
Určite Ste sa s niečím podobným stretli aj pri iných notifikáciách.
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Centrálny krízový fond
pri TTSK opäť pomohol

O

bec Voderady opätovne, ako aj po minulé roky, reagovala na výzvu CKF v súvislosti s možnosťou získania
dotácie, ktorá bola v tomto roku po prvýkrát orientovaná, okrem iného aj na ošetrenie a výrub drevín, ktoré
ohrozujú zdravie ľudí a ich majetok. Obec spracovala projekt
pod názvom „Realizácia ozdravného rezu poškodených drevín ohrozujúcich zdravie a bezpečnosť na verejných priestranstvách – areál Základnej školy a areál fary vo Voderadoch.“ Na
základe predloženého projektu obec získala z CKF dotáciu na
tento účel vo výške 2 700 eur.
Uvedené lokality – areál Základnej školy a areál fary vo Voderadoch, boli vytypované na základe spracovaného odborného posúdenia, tzv. dendrologického posudku vykonaného
odborne spôsobilou osobou, pričom lokality museli súčasne
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spĺňať podmienku, že sa musí jednať o verejný priestor, v ktorom existuje potenciálne riziko udalosti. Výsledkom posudku
bolo určenie drevín vhodných na ošetrenie a spôsob ich ošetrenia, či už orezom alebo úplným odstránením v dôsledku nepriaznivého zdravotného stavu. Celkovo bolo touto aktivitou
ošetrených 35 ks drevín a 2 dreviny boli odstránené. S prácami
sa začalo v areáli Základnej školy na konci letných prázdnin,
následne práce pokračovali v areáli fary. Práce boli ukončené
v mesiaci október. Vďaka podpore z CKF sme touto aktivitou
zabezpečili nielen odborné ošetrenie drevín, tak, aby boli tieto
bezpečné pre svoje okolie a mohli plnohodnotne plniť svoju
funkciu, ale najmä eliminovali riziko spojené s poškodením
zdravia, či majetku ľudí.
Autor: Ing. Anita Gajarská
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Ako postupovať pri zriaďovaní
vjazdov z cesty alebo miestnej
komunikácie
Každá nehnuteľnosť (rodinný dom, záhrada, dvor, pozemok)
musí mať zriadený vjazd z cesty alebo miestnej komunikácie.

Pokiaľ riešime napojenie vjazdu na
miestne a účelové komunikácie:

Zriaďovanie, úpravy alebo zrušenie vjazdov rieši s ohľadom
na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť
premávky na nej príslušný cestný správny orgán v zmysle §3b
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov.

 Akákoľvek nová stavba rodinného domu si vyžaduje vjazd
na pozemok.
 Samostatné záhrady, kde pozemok vjazdom pripájate na
komunikáciu.
 Pre existujúce vjazdy v prípade, že zvažujete jeho zmenu,
t.j. rozšírenie, zrušenie, popr. zmenu umiestnenia vjazdu.

Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne
komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú obce ako
prenesený výkon štátne správy.
V praxi to znamená, že pri každej stavbe, pozemku či zmene súčasného stavu čo sa týka vjazdu, je nutné žiadosťou požiadať Stavebný úrad Voderady o povolenie nového vjazdu,
popr. zmenu existujúceho vjazdu. Obec povolenie na realizáciu, popr. zmenu vydáva na základe súhlasného stanoviska
Dopravného inšpektorátu v Trnave. Stanovisko Dopravného
inšpektorátu v Trnave zabezpečuje na základe Vašej žiadosti
obec. K žiadosti o zriadenie či zmenu vjazdu sa pripája príslušná dokumentácia (popr. situácia) vjazdu v troch vyhotoveniach. Správny poplatok za vydanie povolenia na vjazd, či
zmenu vjazdu je 30,00 EUR.
V ktorých prípadoch teda podávať žiadosť na Obecný úrad?

Postup pripojenia nehnuteľnosti vjazdom na cesty II. a III.
triedy je podobný, s tým rozdielom, že žiadosť je potrebné adresovať na Okresný úrad v Trnave na Odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií.
Obdobný postup je potrebné aplikovať aj v prípade rozkopávky alebo pretláčania pod teleso komunikácie, na miestne a účelové komunikácie vydáva povolenie Obec, na cesty
II. a III. triedy Okresný úrad v Trnave, Odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií.
Pri riešení týchto otázok Vám radi pomôžeme, preto sa
neváhajte obrátiť na zodpovednú pracovníčku Obecného
úradu.
Ing. A. Števlíková, OcÚ
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Čo nové v škole?
Už tomu bude skoro dva roky, čo sú priestory našej školy pred
návštevami uzatvorené. V škole sa toho však za toto obdobie
veľa zmenilo. Chodby a triedy nám ožili vybudovaním pestrofarebných oddychových zón, ktoré môžu žiaci kedykoľvek
počas prestávok využívať. Priestranné gauče a čitateľské kútiky slúžia žiakom na oddych a relax. Vďaka finančnej podpore ZRPŠ sa nám podarilo vybudovať oddychové zóny v troch
oddeleniach ŠKD a z našich schodov sa stala jedna veľká
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pomôcka na matematiku. Ruku k dielu priložil aj náš šikovný školník, pán Hanzel, ktorý vlastnoručne vyrobil paletové
sedenie pre žiakov II. stupňa. Veľkou rekonštrukciou prešla aj
viac ako 50-ročná učebňa fyziky a chémie. A to ešte stále nie je
všetko. Plánov a nápadov, ako spraviť z našej školy modernú
školu 21. storočia, máme stále ešte veľa.
Mgr. Antónia Zlatohlávková
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obecné noviny

Ako deviataci,
štvrtákov učili....
Na konci októbra zavítali do našej triedy žiaci deviateho ročníka, aby im odovzdali poznatky z oblasti prírodných vied,
prostredníctvom rovesníckeho učenia. Pod vedením pani učiteľky Grešnerovej si deviataci pripravili veľmi zaujímavú hodinu o tom, čo všetko je potrebné na výrobu mobilných telefónov. Štvrtáci s nadšením počúvali o tzv. krvavých nerastoch,
o tom, čo všetko musia deti v ich veku robiť na to, aby ľudia
mohli používať mobily. S hrôzou zistili, že niektoré deti, aby
prežili, musia ťažko pracovať. Vžili sa do toho až natoľko, že
sami hľadali možnosti, ako inak vyrobiť telefóny, aby žiadne
deti na svete tým netrpeli a aby mali šťastné detstvo, ako tie
naše. Ktovie, možno jedného dňa práve z našich detí vyrastie
niekto, kto nájde riešenie...
Mgr. Lucia Beňovská

Návšteva v „Šťavičke“
Rok čo rok venujeme v našej škole prvý októbrový týždeň
téme zdravého stravovania a zdravého životného štýlu.
V rámci tejto aktivity sa vybrali naši tretiaci a štvrtáci obzrieť
si miestnu firmu na spracovanie sezónneho ovocia - Šťavičku.
Pani majiteľka deťom ukázala ako sa ovocie spracúva na výsledný produkt, sladučkú jablkovú šťavu. Deti mali možnosť

ochutnať rôzne odrody jabĺk a ochutnať čerstvo vylisovanú
jablkovú šťavu. Mali možnosť vidieť aké produkty sa v Šťavičke vyrábajú, ale aj predávajú. Na cestu späť do školy, dostal
každý žiak chutné jabĺčko, ako zdravú desiatu na červené líčka. Ďakujeme pani Janke Krajčovičovej za jej ochotu a pohostinnosť.
PaedDr. Miroslava Branická
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Jabĺčkové hodovanie
Jednou z mnohých úloh v našej materskej škole je starostlivosť o zdravý životný štýl. Dôležitou súčasťou je dodržiavanie
pitného režimu a podávanie vitamínov v podobe ovocných
a zeleninových tanierov.
Obľúbené ovocie - jablko sa využívalo v triedach nielen na
konzumáciu, ale aj pri hrách, edukačných aktivitách, deti zhotovovali jabĺčko rôznymi pracovnými a výtvarnými technikami, počúvali príbehy o jabĺčku, spievali či tancovali.
Deti boli nadšené z množstva aktivít, ale najviac sa tešili
na vlastnoručne vyrobené jablkové dobroty. V triede našich
najmenších detí „mravčekov“ počas jabĺčkového hodovania
sa piekol jablkový koláč. Na jeho príprave sa podieľali všetky
prítomné deti, každé dieťa pridalo jednu ingredienciu z receptu. A výsledkom bol taký jednoduchý a chutný koláč, že si nejedna mamička vyžiadala jeho recept.
Trieda lienok preukázala veľkú šikovnosť a chuť pracovať ako
veľké kuchárky. Dokázali, očistiť jabĺčka ostrou škrabkou, nakrájať ho príborovým nožíkom, nastrúhať na skutočnom strúhadle
a vyváľať cesto. Proste naše hodovanie bolo o jabĺčkovom koláčipité a šalátiku z jabĺčok, hrušiek a šťavičky z citróna.
V triede žabiek sa piekol jablkovo tvarohový koláč. Najprv
si pomenovali vybrané suroviny a pustili sa do prípravy. Pridávali ingrediencie, miešali a cesto vyliali na plech. Vymiešali
tvaroh s cukrom a pridali na cesto. Nakrájané jablká ukladali
na vrch a posypali škoricovým cukrom. Pripravený koláč odniesli do kuchyne a poprosili tety kuchárky aby im ho upiekli.
Trieda najstarších sovičiek sa tiež nedala zahanbiť. Podieľali sa na príprave jablkovo šľahačkovej torty. Najskôr si pripra-

vili priestor a umyli nielen ruky ale aj jablká. Úlohu si pekne
rozdelili, chlapci jablká ošúpali a šikovné dievčatá ich pomocou strúhadla najemno nastrúhali. Ďalšia skupina už čakala,
kedy môže začať vrstviť piškóty a nastrúhané jablká do tortovej formy. Posledná skupina pripravila šľahačku a na záver
tortu posypali grankom a dali stuhnúť do chladničky.
Každá trieda sa potom pochválila svojou dobrotou v podobe prineseného produktu na ochutnanie do každej triedy.
Neuveriteľné bolo, že ani v jednej triede nebol poranený
žiadny prst nástrojom. Myslím, že šikovnosť detí je o trpezlivosti dospelého. Dovoľte svojim deťom zapojiť sa aj doma
v kuchyni, budú na seba veľmi pyšné.

Tvorenie z ovocia a zeleniny
September je mesiac, kedy sa pre všetky deti začína nový
školský rok. Nie je tomu inak ani v našej materskej škole. Niektorí nastúpili prvý krát, iní sa stávajú staršími a postupujú
o úroveň vyššie do novej triedy, a niektorí budú u nás posledný krát, pretože o rok budú z nich prváci. Na všetkých čaká
nielen nové prostredie, hračky, učiteľky, noví kamaráti ale aj
kopec spoločných aktivít. Je to mesiac zmien, zvykania si na
prostredie a je to i mesiac, kedy začíname s našimi aktivitami.
Jeseň je jedným z najkrajších ročných období, plná farieb
a jesenných plodov, ktoré sú dobre využiteľné pri tvorení rôznych postavičiek. A preto sme dali deťom úlohu aby sa počas
víkendu zastavili u svojich starých rodičov a priniesli rôzne
druhy ovocia aj zeleniny. Niektorí sa pochválili aj plodmi z ich
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záhradky ale boli aj takí, ktorí navštívili obchod aby splnili úlohu.
Deti z triedy mravčekov sa venovali tvorbe rôznych predmetov z ovocia a zeleniny. Pri tvorení bola potrebná pomoc
pani učiteliek. Deti sa inšpirovali obrázkami výtvorov, podľa
ktorých si vybrali čo sa im páči. Z ovocia a zeleniny vytvárali
rôzne obrazce, ktoré ukladali na papierové tácky. Vznikli krásne obrázky slniečka, kvetinky, húseničky, motýlika, ježka, snehuliaka, korytnačky a múdrej pani sovy. V triedach lienok, žabiek a v triede sovičiek sa medze fantázii nekládli a to dokázali
svojimi výrobkami. Odborným okom sa pozreli na prinesený
druh a hneď vedeli, čo im to pripomína. Potom už len použili nožnice, špajdle, voňavé klinčeky, krepový papier, gaštany,
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nalepiť očká a postavička bola na svete. Razom sa z plodov
stali ježkovia, sovičky, húsenice, kraby, helikoptéry a rôzne
rozprávkové bytosti. Bola medzi nimi aj pani Mrkvičková a pán
Tekvička, takto deti šantili so svojimi postavičkami. Na záver
nevyužitú zeleninu a ovocie pani učiteľky deťom nakrájali
a bola z toho veľmi zdravá ochutnávka.
Svojou šikovnosťou deti potešili aj rodičov, ktorí si výstavku prác mohli prezrieť v poobedných hodinách.
V každej triede sa okrem tvorenia predviedli i v tom, že
poznajú plody jesene podľa hmatu, ochutnávania i formou
hádaniek, ktoré im sprostredkúvali pani učiteľky.

Šarkaniáda
Jeseň už prelietla po chotári, stromy obliekla do pestrých
šiat, ukázala nám už aj svoju tvár v podobe posledných teplých lúčov babieho leta, ale predstavila sa nám i v podobe
chladných rán s kvapkami dažďa. No keď začal fúkať silný vietor, bolo potrebné ho využiť na púšťanie šarkanov.
Dňa 5. 10. 2021 nastal deň, na ktorý sa deti veľmi tešili. Radosť vystriedal aj smútok, pretože šarkana chceli púšťať všetky deti z triedy mravčekov, čo nebolo možné. Vietor sa postaral
o vzdušný vír, ktorý nášho šarkana viac točil ako vyniesol vysoko do neba, a preto sa o jeho púšťanie musela najviac snažiť
pani učiteľka, za ktorou deti behali.
Vychádzka na veľké ihrisko bola celá o debate lietania
šarkana. Spoločne jedného veľkého poskladali deti z triedy lienok podľa návodu na lavičke a púšťanie bolo zaujímavé. Poveternostné podmienky ideálne, zanietenosť
detí veľká...až priveľká. Pani učiteľka sa zrejme nabehala
viac ako deti. Ale po x-tom pomotaní špagátu sa to nakoniec podarilo. Šarkan lietal vysoko a deti sa mu veľmi
tešili.
Na zelené ihrisko sa vybrala aj trieda lienok púšťať svojich šarkanov. Najprv si spoločne šarkanov v triede poskladali
a vysvetlili si pravidlá púšťania. Deti sa rozdelili na dve sku-

piny, chlapci púšťali šarkana – papagája a dievčatá šarkana motýľa. Pri púšťaní šarkanov sa striedali.
V triede sovičiek sa na nás usmievali šarkany s rôznymi tváričkami, ktoré zdobili farebné chvostíky. Objavili sa i moderné
šarkany s námetom zvieratiek a známych rozprávkových postáv. S deťmi sme si najprv spravili prehliadku, kde sa každé
hrdo pochválilo so svojim šarkanom. Po prehliadke sme sa
spoločne odfotili a aj vyskúšali na roli či bude lietať. Nebolo
to také ľahké ako sa zdalo, bola potrebná aj pomoc pani učiteliek. K letu nám dopomohol i vetrík a usmievalo sa na nás aj
slniečko. Krása šarkanov sa zaskvela v plnej paráde.
Na záver šarkaniády sa niektoré šarkany usadili v našich
šatniach, kde nám skrášľujú jesennú výzdobu.

Materská škola
Počas prvých mesiacov sme v Materskej škole mali viaceré
akcie s deťmi, pri ktorých deti využívali tvorivosť, fantáziu
a zapojili hrubú aj jemnú motoriku. Deti sa z akcií veľmi te-

šili, každý si priniesol potrebný materiál na svoje výtvory.
Všetky akcie sa konali bez rodičov, iba s deťmi kvôli opatreniam.
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Divadlo Danka a Janka
Divadlo na predmestí zo Spišskej Novej Vsi zavítalo do našej škôlky dňa 12.10.2021 s výborným predstavením Danka a Janka. Keď prišli, zdalo sa nám, že vidíme dvojmo. No
nebolo tomu tak. Danka a Janka boli sestričky – dvojičky,
ktoré boli navlas rovnaké. Obe mali rovnaké červeno biele
bodkované šaty, rovnaké vlasy a rovnako rady sa vydávajú
do rozprávok tak, ako my deti. A preto nás nemuseli prehovárať, aby sme sa vydali s nimi do rozprávky s nevídanou fantáziou. V hravej, veselej a fantazijnej inscenácii nás zoznámili

Vyrezávanie svetlonosov
Keď listy stromov zmenili farbu zo zelenej na žltú až oranžovú
a potom začali pomaly opadávať na zem, až vtedy sme si uvedomili, že prišla jeseň. Jeseň je pre nás dôležité obdobie. Záhrady a príroda o ktorú sme sa po celý rok usilovne starali nám
vydá svoje bohatstvo. Dni sa skracujú, ubúdajú slnečné lúče,
ktoré nám dávali svetlo. Aj slniečko už stráca svoju silu.
A preto sme si v mesiaci október všetky triedy naplánovali jesennú aktivitu a to vyrezávanie tekvíc. Takto sme si vniesli
kúsok radosti a svetla do našich tried a šatní, ktoré zdobili svietiaci svetlonosi.
V každej triede to prebiehalo inak. V triede mravčekov, tekvicu vyrezávala pani učiteľka a deti ju pomáhali dotvárať rôznym prírodným materiálom. Nikto sa nebál keď sa svetlonos
rozsvietil.
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so svojimi dobrodružstvami aj s rozprávkovými kamarátmi,
budíkom a gevenduchou. Budík dokonca pomenovali po našom kamarátovi Dankovi, ktorý pomohol Danke skryť ručičky
z budíka, aby nemusela vstávať. Aj gevenduchu dali postrážiť
našim maláčikom. Aj takto nás zapájali do deja plného tanca a spevu. Okrem toho nám ukázali, že aj keď sa nie vždy
zhodnú, spolu sa dokážu so všetkým vysporiadať. Na záver
nám zaspievali pesničku: na Orave dobre ale vo Voderadoch
zdravo. S týmto prianím zdravia a šťastia sa s nami rozlúčili.
Toto predstavenie sa deťom veľmi páčilo a ocenili ho dlhým
potleskom.

V triede sovičiek chcelo každé dieťa mať svojho
svetlonosa a preto sa
pani učiteľky dohodli, že
im pri vyrezaní pomôžu
rodičia. Šikovné a tvorivé
ruky rodičia ukázali na
vyrezaných tekviciach,
ktoré si potom deti priniesli so sebou do škôlky.
Najprv sa deti chválili, kto
z rodičov im pomáhal pri
vyrezávaní, a verte mi,
každé jedno bolo pyšné
na svojich rodičov alebo
starých rodičov. Všetkým
ďakujeme, že si našli kúsok voľného času a strávili takýmto spôsobom čas so svojimi deťmi a na chvíľu sa odtrhli od každodenných povinností a vrátili sa možno aj do detských čias.

V triede lienok vyrezanú tekvicu pomáhali deti vydlabať. Jadierka si rozložili na papier, aby si ich po vysušení dali upiecť
a spoločne si na nich pochutnali. Okrem vyrezanej a vyzdobenej tekvice deti vlastnoručne vyrobili strašiaka, ktorý ich potom
vítal každé ráno v šatni.

No radosť, aká panovala pri dotváraní tekvíc sa nedá opísať.
Strihali, lepili, kreslili a razom sa tekvice zmenili na strašiakov,
zvieratká, panáčikov, ktorým do vnútra umiestnili svetielko
a odniesli si ich hrdo pred svoju šatňu.

V triede žabiek sa tiež nezaháľalo. Pani učiteľka vyrezala tekvicu, ktorú deti dotvárali rôznymi prírodninami. Šípky, gaštany, šišky
sa razom ocitli na svetlonosovi, ktorému život vdýchlo malé blikajúce svetielko. Aby využili všetok materiál vyrobili si krásnu kyticu.

Myslíme si, že i tento netradičný deň v materskej škole obohatil deti o neopísateľné zážitky, poznatky. Priniesol im radosť,
spestril pobyt v škole a naučil ich prekonávať strach a posilnil
odvahu.

Záver
Do konca kalendárneho roka nás ešte príde navštíviť a obdarovať Mikuláš, ktorému sa za jeho dary odmeníme svojimi piesňami a básňami. Čakajú nás tvorivé vianočné dielne
s predajom, vianočné pásma, kde by sme chceli prekvapiť
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rodičov peknými básňami, piesňami, tancami a samozrejme vlastnoručne vyrobenými darčekmi.
Prajeme všetkým, aby prežili krásne sviatky plné radosti, šťastia a hlavne zdravia, ktoré je v tejto dobe najdôležitejšie.
Kolektív Materskej školy
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Spomienky na tábor
v krajine TÚBIRTA

Z

UŠ vo Voderadoch ožila na konci leta tajomným príbehom. Skupina umelecky nadaných detí sa nečakane
ocitla v krajine TÚBIRTA, kde sa nehýbe čas, kde je možné vidieť veci výnimočné a kde má každý priestor objaviť svoje neobyčajné schopnosti. Pokojnú atmosféru však narušila
správa, že do krajiny prenikli bytosti bez talentu – NEZNÁMI.
Nesnažili sa nájsť v sebe výnimočnosť, našli si ľahšiu cestu –
lovili talentované deti. Chvíľu to trvalo, kým deti zistili, že sú
NEZNÁMI pre nich nebezpeční. S pomocou indícií však začali
postupne odhaľovať ich identitu a plánovať útek z TÚBIRTY
cez PORTÁL, ktorý skrytý v tichu lesa čakal na svoje otvorenie. Až keď deti získali dostatok indícií a našetrili slušný obnos
PEŇÕS, boli pripravené použiť všetky svoje talenty a schopnosti na cestu k PORTÁLU.

Podarilo sa deťom dostať k portálu? Unikli NEZNÁMYM?
Dostali sa všetky bezpečne do novej krajiny, kde boli kráľovsky odmenené za svoju statočnosť a spoluprácu? Čo sa stalo
z NEZNÁMYMI?
Skúste sa pozorne pozerať okolo seba... Možno na nich natrafíte. Budú sa zmätene pohybovať stále v rovnakom kruhu a snažiť sa získať niečo, čo im nepatrí. Ale výnimočné deti sa budú
vždy hýbať dopredu. Lebo len to výnimočné v nás, naše talenty
a schopnosti nám otvárajú portály, ktoré nás posúvajú ďalej.
Veronika Veselská - VEVE
Tieto čiernobiele fotografie fotografovali deti na klasický film,
bola to jedna z aktivít na tábore. Pri ich vytváraní sa veľa naučili...
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Nový školský rok opäť začal...
sme sa ako pedagógovia zúčastnili školenia v Základnej umeleckej škole v Cíferi, ktoré prebiehalo pod vedením ilustrátorky a grafičky Hedvigy Gutierrez. „Heďa“ nám podrobnejšie vysvetlila, ako správne narábať s grafickým lisom, ako vychytať
muchy pri samotnej tlači, a dala i rady ohľadne signovania
grafických diel. Za tieto poznatky jej veľmi ďakujeme. Grafických techník a spôsobov je neskutočne veľa a ja pevne verím,
že si všetkými spoločne s deťmi prejdeme a priučia sa niečomu novému a zaujímavému.

A

k by sme sa mali ešte vrátiť a zaspomínať na letné
umelecké aktivity, za zmienku dozaista stojí prázdninový plenér, ktorý sa konal začiatkom augusta v parku
kaštieľa vo Voderadoch. Deti i napriek letným prázdninám nezaháľali a prišli do parku stráviť spoločný čas kreslením, kde
bol námetom práve kaštieľ. Aj keď nám počasie príliš neprialo, deti za ten čas v prírode vytvorili krásne práce a aj takýmto
tvorivým a umeleckým spôsobom sme si spríjemnili a oživili
letné prázdniny.
S príchodom septembra nastal čas, keď sa deti opäť vrátili
do umeleckých odborov základnej umeleckej školy. Vo výtvarnom ateliéri sa do rúk znovu chytili ceruzky, štetce a školské
palety zažiarili farbami najrôznejších odtieňov. Nový školský
rok vytvoril priestor na nové nápady, a tých majú naši výtvarníci neúrekom. Svojou kreativitou sa môžu realizovať i pri niektorým neznámej technike – grafike. V rámci tejto techniky

22

Rada by som spomenula aj zapojenie sa našich výtvarníkov
do súťaže v rámci Týždňa vedy a techniky s názvom „Mars – náš
nový domov?“ Úlohou bolo zapojiť fantáziu a výtvarne znázorniť
predstavu o živote na planéte Mars, jej možnosti, ktoré nám vie
ponúknuť, či transport na túto planétu. Pútavú a zábavnú tému
sa deti snažili aj vďaka vedomostiam, ktoré sme si spoločne naštudovali, originálne znázorniť. Do súťaže bolo zaslaných vyše
tisíc výtvarných prác, avšak napriek veľkej snahe sa nám nepodarilo umiestniť. Nič to nemení na tom, že sa budeme naďalej
snažiť zviditeľňovať talent našich žiakov aj takýmto spôsobom.
V keramickom ateliéri po lete deti zase roztočili kruh a svojimi šikovnými rukami vytvárajú z hliny zaujímavé a kreatívne
práce. Za uplynulé 3 mesiace deti vytvorili množstvo kvalitných diel, ktoré, ak situácia dovolí, bude možné odprezentovať ku koncu roka na veľkej výstave prác všetkých žiakov. Ak
chcete vidieť, čo sa deje na našej ZUŠ, umelecké diela žiakov,
či momentky z hudobného, literárno-dramatického a tanečného odboru, môžete nás sledovať na Facebooku ZUŠ vo Voderadoch alebo na instagrame zusvovoderadoch.
Lívia Pastorková
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To pravé orechové

T

anec či divadlo? Alebo oboje? U nás v ZUŠ-ke si každý príde na svoje. Tento rok sa naša ZUŠ vo Voderadoch môže
tešiť novému a zdá sa, že medzi žiakmi veľmi obľúbenému
- tanečnému odboru. Na lekciách tanca sa deti momentálne učia
základy ľudových tancov. Ľudový tanec je tanečné, pohybové
umenie našich predkov. Deti učíme nie len kultúre pohybu, ale
i kultúre nášho národa s dôrazom na naše tradície. Deti sa vždy
vytancujú do sýtosti a pritom im hrajú tie naše „slovenské“. Koncom roka sa všetci môžete tešiť na ich vystúpenie.

novinkám, ktoré sme zaviedli. Deti navštevujúce „dramaťák“
sa môžu tešiť na DIVADELNÉ DIELNE. Tie sú zamerané najmä
na výrobu kostýmov, rekvizít a letákov či plagátov na predstavenie. Deti pripravujú nové predstavenia a tentokrát sa diváci
môžu tešiť na antické Grécko.

Literárno-dramatický odbor nemenej zaostáva za novovzniknutým tanečným. Taktiež sa teší obľúbenosti i vďaka

Barbora Bazsová

Tak milí kamaráti, ak ste i vy tvorivé tvory, neváhajte a pridajte sa do našej veľkej „Zuškárskej“ rodiny pretože, to bude
pre vás to „pravé orechové“.

Muzicírujeme, kde sa dá
Aktuálny školský rok je rokom, kedy našu umeleckú školu
navštevuje historicky najviac žiakov. Z celkového
počtu 277 detí navštevujúcich ZUŠ je až 126
žiakov, ktorí študujú hru na hudobnom nástroji. Viacerí naši muzikanti sa v minulosti pravidelne predstavovali na rôznych
interpretačných súťažiach, koncertoch
či iných podujatiach. Žiaľ, situácia je
dnes taká, že detské interpretačné súťaže sa prakticky nerealizujú, a zorganizovať koncert pri aktuálnych nariadeniach je takmer nemožné.
Našťastie, naši učitelia a žiaci sú vynaliezaví a rozhodli sa svoje interpretačné umenie
preniesť do online priestoru. V umeleckej škole pravi-

delne nahrávame výkony našich žiakov a následne ich zverejňujeme prostredníctvom youtube alebo instagram
kanálu. Viacerí naši žiaci si zriadili dokonca svoje
vlastné youtube kanály, na ktorých prezentujú, čo sa v umeleckej škole naučili.
Keď by mi pred časom niekto povedal,
že budeme mať na škole žiakov, ktorých
videá pravidelne sledujú stovky ľudí na
internete, určite by som neuveril, dnes je
to realita a je to potešujúce. Zážitok zo živého vystúpenia to však nenahradí, a preto
sa už teraz neviem dočkať koncertov, ktoré
v budúcnosti určite zrealizujeme...
Michal Matejčík
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Cez „kľúčovú“ dierku do kaštieľa

A

j takto by sa dal nazvať jeden nádherný slnečný deň, keď
sme 4.9.2021 zorganizovali Deň otvorených dverí. Cieľom tohto podujatia bolo ukázať Voderadčanom a všetkým záujemcom ako pokračujú práce v interiéri kaštieľa a pritom si užiť voľnosť a zeleň kaštieľskeho parku. Sprístupnili sme
niekoľko miestností kde už skončila rekonštrukcia a reštaurátorské práce, zabezpečili sme sprievodcov, aby porozprávali
niečo z histórie kaštieľa a pripravili sme videoprodukciu o výslednom vzhľade kaštieľa. V parku sa rozložili stánky s občerstvením a rôzne zábavné atrakcie pre deti a mládež, ako je už
neodmysliteľný skákací hrad, jazda na koníkoch, tvorivé dielne, alebo prehliadka hasičského auta. Naša marketingová ma-
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nažérka Beatka si dala skutočne záležať a odmenou jej bola neuveriteľne bohatá a neočakávaná návštevnosť – prišlo viac ako
tisíc ľudí a približne polovica z nich si stihla pozrieť aj interiér.
S takým záujmom sme skutočne nepočítali. Prichádzali celé
rodiny, všetky vekové generácie, od drobčekov a nemluvniat
v kočíkoch až po pamätníkov pôvodných majiteľov kaštieľa.
Svojou návštevou nás poctila aj starostka obce Voderady s rodinou a kolegyňami, niektorí starostovia susedných obcí a čas
na obhliadku si našiel aj župan Trnavského samosprávneho
kraja, p. Jozef Viskupič. V celom areáli, na nádvorí, v kaštieli
aj v parku zavládlo nadšenie, radosť z pekne sa vyvíjajúceho
diela, stretli sa rodiny, priatelia, ľudia debatovali, vtipkovali
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a spomínali. Všetko pri rešpektovaní Covid opatrení, ktoré už
druhý rok obmedzujú voľný pohyb a turistický ruch. A bokom
od tohto virvaru sedela pod stromom partia našich „pracovitých rúk“, ktoré denno-denne od svitu do mrku s láskou a trpezlivosťou vykonávajú svoje remeselné a profesné zručnosti.
Len sa usmievali popod fúzy, ale iste aj im dobre padla silná
emócia a uznanlivé slová návštevníkov. Niektorí z nich nám napísali, z čoho vyberáme aspoň dva príspevky:
„Dnes som bola na dni otvorených dverí a hľa, krásne
opravená naša trieda, z ktorej som cez okno v roku 1977 po-
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zerala na nádvorie. Vydarila sa Vám rekonštrukcia. A mňa
ovládli spomienky. Hneď som poslala našu zrekonštruovanú
triedu mojim spolužiačkam. Dosť som v parku natrafila na
starších ľudí, ktorých rodičia robili u grófov či dokonca tam
bývali. Ďakujem za pekne strávený čas opäť v kaštieli. A o rok
opäť prídem.“ Napísala nám Viera D. A k tomu Petronela N.
H. píše: Wau, nádherné, čo ste vytvorili. Cítim, že ste zámok
a park zrekonštruovali s láskou a priniesli ste potešenie späť
ľuďom, ktorí sa radi vracajú na tieto nádherné miesta. Klobúk
dole, veľmi vám fandím.

Náš kaštieľ

Č

asto sa stretávam s otázkou, či máme nejaký vzťah k Voderadom, prečo sme kúpili práve tento kaštieľ. Odpoveď je: „Nie, nemali sme žiaden rodinný, príbuzenský
alebo iný vzťah k Voderadom a ku kaštieľu. Máme však vzťah
k umeniu, k histórii, k dedičstvu našich predkov, úctu k tradíciám. K tomu prišla príležitosť a zaúradovala ruka osudu,
ktorá nám dopriala stať sa vlastníkmi a ujať sa rekonštrukcie.“
Naproti tomu, s výrazom „náš kaštieľ“ sa stretávam pri rozhovoroch s miestnymi občanmi, s ľuďmi, ktorí žili a pracovali v bývalej škole a pod. Je to prirodzené. V istej etape bol kaštieľ súčasťou ich života, v súčasnosti je pre väčšinu obyvateľov miestom,
ktoré zjavne skrášľuje vzhľad a atmosféru celej obce. Stále je tu
možnosť vstúpiť do parku, i keď s výstražným upozornením, pretože aj v parku prebiehajú revitalizačné práce a úpravy. A tak výraz „náš kaštieľ“ je pre občanov obce celkom prirodzený.
O to bolestivejšie bolo zistenie, že neznámi „návštevníci“
devastovali grottu, pretrhli výstražnú pásku, ktorá upozorňuje

Foto zdroj: Kaštieľ Voderady

25

obecné noviny

December 2021

Foto zdroj: Kaštieľ Voderady

na prebiehajúcu rekonštrukciu, rozkopali a rozhádzali tehly po
okolí. Grotta je jediná umelá historická jaskyňa na Slovensku,
patrí do zoznamu národných kultúrnych pamiatok a na jej rekonštrukciu sme získali príspevok z Nórskych fondov. Nevyzerá to, že by tento človek, alebo ľudia mali vzťah ku kaštieľu,
ktorý sa dá nazvať „náš“. Ťažko posúdiť pohnútku, ktorá viedla
k tomuto činu. Pravdepodobne osobný nezdar, alebo frustrácia, možno zlosť, závisť, bezmocnosť. To, že podaktorí v parku
odhadzujú fľaše, odpadky a pod., na to si už pomaly zvykli aj
naši záhradníci, ktorí to všetko „trpezlivo“ zbierajú, ale zavše

„Naše“ zrkadlá v kaštieli
A k slovíčku „náš“ mám ešte jeden, veľmi príjemný príbeh.
Začiatkom leta sme usporiadali otváraciu konferenciu k Nórskym fondom. Pri tejto príležitosti sme sa dozvedeli, že zrkadlá, ktoré boli kedysi v interiéri kaštieľa, sú v súčasnosti
umiestnené v Divadle Jána Palárika v Trnave. A tak začal kolobeh návštev a dotazovania sa, či by sa tie zrkadlá dali získať
a premiestniť do kaštieľa. Prajná ruka osudu opäť zaúradovala a dnes sú zrkadlá už presťahované, zatiaľ starostlivo zaba-

Na záver
Ďakujeme všetkým našim dodávateľom, zamestnancom
a spolupracovníkom za ich vytrvalosť a nadšenie pri rekonštrukcii kaštieľa. Ďakujeme občanom Voderád za ich podporu a povzbudzujúce slová.
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si aj zanadávajú. A tu je aj dvojzmyselnosť slova „náš“. Náš vo
význame vlastníkov, ktorí môžu rekonštruovať, zveľaďovať,
investovať a „náš“, ktorý oprávňuje urobiť si čo sa mi zachce.
Našťastie, poškodenie grotty je zatiaľ ojedinelý prípad,
pretože doteraz sme nemali žiaden väčší incident, alebo ujmu
na majetku. Vo všeobecnosti cítime podporu a spoluúčasť občanov pri našej náročnej práci, za čo sme samozrejme vďační,
pretože nás to posmeľuje a utvrdzuje v tom, že robíme dobrú
a zmysluplnú prácu.

lené a odložené, pripravené na inštaláciu. Ďakujem všetkým
zúčastneným za túto realizáciu, spĺňa sa mi môj dlhoročný
sen – získať do kaštieľa pôvodné fragmenty, časť interiérového zariadenia, či už zakúpením, darom, alebo prenájmom.
Zrkadlá sú naše a nie sú naše. Máme ich k dispozícii na určitú
dobu. Nie sú naše, ale môžeme sa do nich pozerať. A verím,
že do budúcnosti pribudnú ďalšie kúsky, ktoré boli kedysi súčasťou výzdoby kaštieľa. A vtedy sa výraz „náš kaštieľ“ naplní
doslova, pretože každý nejakým spôsobom prispeje k oživeniu jeho minulosti.

Prajeme Vám radostné obdobie adventu a zároveň pokojné a láskyplné Vianoce. V čase, keď budete čítať tento
článok, už bude nádvorie kaštieľa vyzdobené vianočným
stromčekom. Nech sú jeho svetielka vďakou za uplynulý
rok a nádejou do Nového roka.
Ing. Katarína Bohdalová, konateľka Bohdal s.r.o.
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Aktívni seniori mali aj tento rok
veľa krásnych zážitkov

P

o dlhom depresívnom a ťažkom období druhej vlny
pandémie sme aj my, seniori začali „vyletúvať“ zo svojich príbytkov tak, ako včielky zo svojich úľov. Keď sa situácia začala ako tak zlepšovať, zvolali sme výbor na ktorom
sme si rozdelili úlohy, aby sme mohli uskutočniť výročnú členskú schôdzu. Tá sa konala dňa 28. 7. 2021 za prísnych protiepidemických opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva. Na členskej schôdzi sme našim seniorom predstavili
plán aktivít, ktoré chceme uskutočniť v prípade, ak nám to
situácia dovolí. Začiatkom augusta sme sa v počte 53 členov
zúčastnili výletu do banského mesta Banská Štiavnica zapísaného v zozname UNESCO. Bolo to veľmi zaujímavé putovanie
týmto strieborným mestečkom a jeho malebnými zákutiami.
Výstup na Kalváriu, ktorá leží na strmom kopci vulkanického
pôvodu bol zážitkom na celý život. Ďalším mestom, ktoré príroda obdarovala krásnym prostredím a výhodnou polohou je
Nitra, ktorú sme za účasti 51 členov navštívili dňa 25. 8. 2021.
Nitra je založená na siedmych pahorkoch, jej dominantou je
majestátny hrad, kde sídli Nitrianske biskupstvo a Katedrálny
chrám. Navštívili sme aj Židovskú synagógu, kalváriu a kostol
Nanebovzatia Panny Márie. S mestom Nitra sa spájajú počiatky slovenských dejín, z ktorých treba spomenúť významné
mená ako Pribina, Svätopluk, sv. Cyril, sv. Metod a ďalší buditelia. Ďalším pekným výletom za účasti 36 členov sme dňa
29. septembra 2021 navštívili mesto Žilina, ktoré v tomto roku
oslavovalo 700. výročie udelenia kráľovských výsad. Prezreli
sme si Mariánske námestie, Rosenfeldov palác a Burianovu
vežu s výhľadom na celú Žilinskú kotlinu. Navštívili sme hrad
Budatín a hrad Strečno, kde sa v krypte nachádzajú pozostat-

ky Žofie Bosniakovej. Počas všetkých výletov nám počasie
prialo, bolo slnečno a veľmi pekne.
„Čerešničkou na torte“ v mesiaci október bola účasť 20 tich členov v Tatranskej Štrbe – hotel Rysy. Týmto jesenným
pobytom sme načerpali veľa pozitívnej energie. Nie nadarmo
sa hovorí: „ Krásne a prekrásne sú štíty tatranské, každý tam
nájde svoj pokoj a svoj kút“. Príroda a hory sú na jeseň neopísateľne čarovné, čoho sme boli svedkami. Pred blížiacim sa
koncom roka sme malými darčekmi obdarovali našich jubilujúcich členov, ktorí sa v tomto roku dožili svojho životného jubilea. Všetkým Blahoželáme..... Sme radi, že aj napriek ťažkej
situácii s pandémiou sme mohli uskutočniť spomínané výlety
a prežiť neuveriteľné zážitky. Finančne nás podporili Obce Voderady a Slovenská Nová Ves, za čo im patrí naše veľké Ďakujem. Je nám ľúto, že obec Pavlice nenašla vo svojom rozpočte
príspevok pre svojich seniorov združených v našej organizácii.
Čo ešte dodať na záver?
Všetko dobré chceme Vám priať, nech Vás láska povznáša,
nech ste stále zdraví, jarí, bdelí aj keď vek sa často ohlási, nech
sa vám dni šťastia množia, nech Vás chráni ruka Božia! To Vám
z celého srdca prajeme.
za výbor Mária Šturdíková
predsedníčka ZO JDS Voderady
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Žijeme medzi Vami...,
no napriek tomu nie sme s Vami. Našim domovom je Zariadenie pre seniorov a areál zariadenia. Naše nohy nám už neslúžia a ani Marienku už v dedine nestretnete. No i napriek
tomu na nás nezabúdate a my si to veľmi vážime. Dokážete
nám vyčariť úsmev na tvárach. Váš záujem a pomoc je pre
nás nenahraditeľná. Preto si dovoľujeme povedať jedno veľké

Očkovanie v obci
Aj Obec Voderady sa zaradila k obciam, v ktorých bolo
zrealizované očkovanie proti ochoreniu COVID-19, obidvomi dávkami vakcíny od spoločnosti Pfizer/BioNTech,
prostredníctvom Mobilnej očkovacej jednotky. Očkovanie
prvou dávkou vakcíny sa uskutočnilo 29.júna a preočkovanie druhou dávkou bolo zrealizované 27.júla 2021. Do
sály kultúrneho domu sa prišlo zaočkovať 16 občanov. 10
občanov bolo zaočkovaných priamo v mieste ich bydliska. Ďakujeme Trnavskému samosprávnemu kraju za túto
možnosť v prospech obyvateľov Voderád, profesionálny
prístup milého zdravotníckeho personálu a spoluprácu.
M. Šišková, OcÚ
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ĎAKUJEME pre všetkých, ktorí nám pomáhajú, podporujú nás
a nezabúdajú na nás.
Ďakujeme ZŠ s MŠ Voderady, Nadácii Henkel, Nadácii ZSE,
Obecnému úradu a všetkým ľuďom s veľkým srdcom.
Pokoj, n.o.
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MODERNÁ LIEČBA
MONOKLONÁLNYMI
PROTILÁTKAMI
Pre koho je liečba určená?
Pre pacientov s rizikom ťažkého priebehu ochorenia COVID-19,
najmä vo veku 65+ a pacientov s inými vážnymi ochoreniami.
AkŽ sœ beneÞty liečby?
Zabráni ťažkému priebehu ochorenia COVID-19.
Zníži riziko úmrtia a nutnosť hospitalizácie.
Kedy je liečba efektívna?
Čo najskôr po zistení pozitívneho výsledku RT-PCR testu.
Informujte sa u svojho všeobecného lekára alebo lekára
špecialistu.
Ako liečba prebieha?
V nemocnici Vám bude podaná infúzia a po hodine sledovania
odchádzate domov.

Dajte sa zaočkovať
Jedinou účinnou ochranou proti ochoreniu COVID-19 je
očkovanie. Výrazne zníži riziko smrti, ťažkého priebehu
ochorenia a hospitalizácie.
Na očkovanie sa môžete prihlásiť alebo využiť očkovanie bez
registrácie.

29

obecné noviny

December 2021

FK Voderady
Zmeny a novinky
v našom klube
Prvá zmena pred začiatkom sezóny sa udiala na pozícii predsedu klubu, keď doterajšieho predsedu Bystríka Rosypála,
ktorý sa vzdal tejto funkcie, nahradil dovtedy jeden z členov
výboru klubu, Richard Sedlák, ktorého sme na túto funkciu
navrhli a zároveň do nej zvolili. Negatívnou zmenou v našom
klube bolo, že do novej sezóny sa nám nepodarilo zložiť pre
nízky počet hráčov vekovú kategóriu mladších žiakov (U13)
a zároveň sa aj pre osobné záležitosti rozhodol s trénovaním
skončiť Ivan Lacuška. Do nového súťažného ročníka sa nám
podarilo, čo nás aj veľmi teší, založiť novo vytvorenú kategóriu staršej prípravky (U11) a rovnako ako v predchádzajúcom
ročníku, sme tak aj teraz mohli do súťaže prihlásiť až tri mládežnícke mužstvá, a to nasledovne: mladšiu prípravku (U9),
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ktorej novým trénerom sa stal Patrik Páleník, staršiu prípravku (U11), ktorej trénerom je Ján Baboš a dorast (U19), ktorého trénerom je Stanislav Páleník, ktorý je zároveň aj trénerom
A-mužstva. Najvýraznejšia zmena sa udiala v A mužstve dospelých, keď po polovici odohratej a tým aj ukončenej minulej
sezóny sme sa rozhodovali, či využijeme možnosť a zotrváme
v krajskej súťaži (5.liga západ). Avšak pre ne atraktívnosť tejto
ligy spôsobenú malým záujmom klubov, z ktorého následne
vyplynul nízky počet účastníkov v tejto súťaži, no najmä z objektívneho dôvodu kvality a šírky nášho kádra spôsobenej
najmä absenciou mladších hráčov, sme sa po dlhých diskusiách rozhodli zostúpiť do nižšej ligy. V súčasnosti hráme v najvyššej oblastnej súťaži (6. Liga Mevasport).
Novinkou v klube sú naši noví sponzori, pán MUDr. Ivan
Krechňák a jeho firma PowerPlayStudio a pán Peter Buček
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a jeho firma P3Print-Print Advertising Design. Títo nás spolu
s našimi ďalšími sponzormi – firmou FEMONT pána Kuvika,
podnikateľom Marošom Ivančíkom a Obcou Voderady podporujú najmä finančne.
R. Sedlák

Mladšia prípravka (U9)
Od nového ročníka som zaujal miesto trénera našej najmladšej vekovej kategórie. Deti počas celej sezóny vzorne chodili na tréningy i na zápasy. Vo všetkých zápasoch sa snažili,
bojovali, čoho výsledkom je po jesennej časti pekné tretie
miesto s bilanciou 5 víťazstiev, 3 remízy a jedna jediná prehra.
Pochváliť sa môžeme najmenej inkasovanými gólmi zo všetkých mužstiev v súťaži, za čím stojí futbalová zručnosť, nebojácnosť a bojovnosť našich najmenších a tiež skvelé zákroky
našej brankárky, ktorá je nie len brankárkou, ale aj hráčkou
v poli. V mužstve máme hráčov, ktorí chodia hrávať aj za staršiu kategóriu U11.Momentálne majú deti od futbalu pauzu,
všetko bude záležať od pandemickej situácie a prijatých opatrení. Pevne verím, že deti budú vo futbale pokračovať a kvalitatívne napredovať a že ich táto „Covid doba“ od futbalu neodradí, práve naopak, pribudnú ďalší mladí adepti a že sa čo
najskôr opäť zídeme na ihrisku a budeme pokračovať v dobre
rozbehnutej sezóne. Ďakujem rodičom za vzornú spoluprácu.
P. Páleník

Staršia prípravka (U11)
Túto vekovú kategóriu sme začínali vôbec po prvý krát v histórii
nášho klubu s hráčmi, ktorí vyšli z mladšej kategórie U9 a nemohli v nej už nastupovať, doplnenú o niekoľko hráčov z U9.
Prvoradým cieľom neboli výsledky, ale snaha zdokonaľovať sa
v herných činnostiach jednotlivcov a postupne to prenášať aj
do herného prejavu celého mužstva. Počas celej polovice sezóny boli zápasy, v ktorých sa nám to darilo, samozrejme bolo

aj zopár takých, v ktorých sme v týchto činnostiach za súpermi zaostali. Čo je hlavné a čo nás zároveň aj najviac teší je, že
deti po minulej prerušenej sezóne a dlhej prestávke, tento krát
už stihli dohrať celú jesennú časť a umiestnili sa na peknom
piatom mieste. Chceme veriť, že prípravu na jarnú časť sezóny
začneme podľa plánov, aby deti nemali od futbalu dlhý výpadok, a mohli sa stretávať, športovať a trénovať, pretože chuť
a talent určite majú, čo už potvrdili a dokázali v jesennej časti
či už v zápasoch, alebo na tréningoch.
J. Baboš

Milé prekvapenie pre
deti od pani starostky
Po poslednom zápase jesennej časti čakalo na deti z prípraviek milé prekvapenie. Všetci malí reprezentanti našej obce
dostali od pani starostky darčeky v podobe sladkostí a medailí za vzornú reprezentáciu obce, z čoho mali deti veľkú radosť
a motiváciu do budúcna.

Dorast (U19)
Po minulej sezóne, ktorá bola predčasne ukončená kvôli pandémii, bolo hlavnou úlohou klubu, aby táto veková kategória
od novej sezóny určite pokračovala, keďže je to kategória,
z ktorej je možnosť a pre nás prvoradá priorita, čerpať svojich
odchovancov do A-mužstva. Nebola to ľahká úloha, práve naopak. Stálo to veľa úsilia a námahy, aj vzhľadom na to, že po minuloročnej sezóne, kedy sme boli spojený s Hrnčiarovcami sa
viacero chlapcov vrátilo späť do Hrnčiaroviec, navyše chlapci
mali veľmi dlho prestávku a veľa z nich prakticky vôbec netrénovalo a čo je horšie, nevenovali sa už žiadnemu športu, od
tohto si už prakticky odvykli. Aj napriek tomu sme to nevzdali, s chlapcami sme sa snažili čo najviac diskutovať a vysvetliť
im, že oni sú budúcnosť nášho futbalu, že futbal, resp. šport
ako taký sú pre ich vývoj veľmi prospešné. Preto sme neskutočne radi, že sa nám nakoniec podarilo mužstvo zložiť. Ani
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v rozbehnutej sezóne to však nebolo jednoduché, nakoľko nás
hneď od začiatku trápili zranenia, navyše, my dospelí už vieme o čom hovoríme - puberta v tejto kategórii zohráva veľkú
úlohu, preto bolo treba s chlapcami pracovať aj po mentálnej
stránke. Dnes môžeme povedať že chlapci aj napriek tomu,
že ich vek je iba 14, 15 či 16 rokov určite nespravili hanbu a to
ani v zápasoch so staršími hráčmi – do 19 rokov, práve naopak
niektoré zápasy mali naozaj vysokú úroveň, z čoho sa veľmi tešíme, pretože do budúcna je určite na čom stavať.

A-mužstvo
V tejto kategórii máme už dlhú dobu najväčšie problémy,
trápime sa herne, aj výsledkovo. Pred sezónou sme sa snažili mužstvo vhodne doplniť. To sa nám aj z časti podarilo, keď
prišli hráči ako Lukáš Dubovský, Ondrej Hraška, Daniel Plavucha. Do rozbehnutej sezóny ešte prišli Peter Katona, Peter
Muller a Marek Bunček. Títo hráči majú kvalitu, navyše sú to
aj výborní chlapci do kolektívu. Hlavným problémom ktorý
nás limituje, sú zranenia hráčov. Máme kvalitnú základnú jedenástku, z ktorej ak vypadne niektorý kľúčový hráč, máme
problém nahradiť ho rovnakou kvalitou. Pravdou je, že káder
je široký- cca 20 hráčov, čo je slušné, no bohužiaľ sa kvalita
nedá nahradiť kvantitou, čo sa prenieslo aj do už spomínaného herného prejavu a výsledkov. Tu si treba otvorene priznať,
že najvyššia okresná súťaž je súťažou veľmi kvalitnou, najmä mužstvá z prvej polovice tabuľky sú výborne pripravené,
a tým, že odmietajú postúpiť do vyššej súťaže tak vzniká v 6.
lige vysoká konkurencia. Je jasné, že len na toto sa vyhovárať
nedá, pretože podobné problémy majú aj v iných kluboch, no
taká je realita. Samozrejme, všetkých nás výsledky a aj samotný prejav mužstva mrzia. Pracujeme s hráčmi ktorých máme,
za každého jedného sme radi a vďačný. Do zimnej prípravy
plánujeme zapojiť aj vybraných chlapcov z dorastu, ktorých už
budeme skúšať aj v prípravných zápasoch. Na druhej strane si
celkom jasne uvedomujeme, že začlenenie a prechod dorastencov do mužskej kategórie nie je jednoduchý, preto musíme
byť obozretní a pracovať s nimi citlivo. Už dnes však s určitosťou vieme, že dorastencov máme kvalitných a u mnohých
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z nich je vysoký potenciál zaradiť sa do A mužstva. Veríme že
svoj potenciál skôr či neskôr preukážu aj v seniorskom futbale.

Starí páni
Starí páni sa už tradične, v tomto prípade keď to covidová situácia dovolila, od jari pravidelne stretávali v piatok na ihrisku, kde si zatrénovali, zahrali futbal. Vyvrcholením tréningovej
sezóny bol exhibičný zápas proti českému futbalovému klubu
z Františkových Lázní, s ktorými sa udržuje tradičná družba. Naši páni v zápase jednoznačne zvíťazili. Hlavnou vecou
o ktorú však išlo, bolo a je udržiavať dobré a priateľské vzťahy.
Celej organizácie zápasu, od pozvania, až po tradičné pozápasové posedenie spojené s občerstvením sa zhostil pán Miloš
Tichý za čo mu patrí poďakovanie.
S.Páleník

Záver
Záverom sa tradične v mene klubu FK Voderady chceme
úprimne poďakovať pani starostke Anite Gajarskej a všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí spolu s našimi sponzormi- firmou PowerPlayStudio pána MUDr. Ivana
Krechňáka, firmou FEMONT pána Kuvika, firmou P3 PrintPrint Advertising Desing pána Bučeka, ako aj pánom Marošom Ivančíkom klubu pomáhajú najmä po finančnej stránke.
Naša vďaka ďalej patrí rodičom, ktorí vedú svoje deti k futbalu, našim stálym fanúšikom, bez ktorých si nevieme domáce
zápasy predstaviť, všetkým našim hráčom, členom výboru FK
Voderady, ako aj všetkým našim podporovateľom.
FK Voderady Vám všetkým želá príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v novom roku 2022 veľa zdravia, šťastia, lásky,
osobných, pracovných a športových úspechov.
Richard Sedlák
Prezident FK Voderady
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Wing Tsun
Aká sebaobrana je
najlepšia? Účelová,
ktorá poslúži k ochrane
zdravia a života
Dnešná doba nám nezaručuje bezpečie a nezaručí nám
ochranu zdravia či života. Realisticky si musíme priznať, že na
uliciach prestáva byť bezpečne a to nielen počas nočných hodín, ale aj počas bieleho dňa. Určite každý z nás sa už stretol
s prípadom, keď išlo o ohrozenie, či už z počutia alebo nebodaj ešte horšie - zažil to sám na vlastnej koži.
Poznáte to? Alebo, ste už priamo zažili pocit strachu a bezmocnosti?
Všemožný a paralyzujúci strach, nervozita, či adrenalín. Ako
ste to riešili? Štýlom „mňa sa to netýka!“, alebo „nejako to len
dopadne?“. Vyhrotené a nečakané situácie v bežnom každodennom živote nás všetkých. V domácnosti, cestou do školy
alebo z práce, na ulici, vo vlaku, na parkovisku, pri bankomate
či priamo v obchode..... Niekedy sa im jednoducho nedá vyhnúť. Ste svedkami týchto situácii, alebo ich priamo zažívate
- stávate sa obeťou situácie. Nevyhľadávame ich - nájdu si nás
a vtedy sme nútení hájiť seba a svoje záujmy voči iným. Ako?
Sme obyčajní ľudia, ako Vy.
Nie sme supermani, každý si žijeme svoj život tak, ako vieme,
tak, ako mnohí z Vás. Len my sme sa rozhodli robiť niečo viac.
Niečo, čo nás baví a má zmysel v spoločnosti priateľov. Získavame sebavedomie, učíme sa načúvať vlastnému telu a rozvíjať jeho schopnosti. Taktiež robíme niečo aj pre svoje zdravie
a bezpečnosť.
Cvičenie nie je obmedzené vekom ani pohlavím, cvičiť
môže úplne každý. Teória, prevencia a samozrejme prax nás
naučí ako sa správať v konfliktných situáciách. Nezáleží na fyzickej sile, využívame silu súpera v náš prospech. Robíme také
techniky, ktoré sú efektívne a funkčné. Neučíme sa bojovať,
ale vyhrávať boj. WT je rozmanité a neustále sa rozvíjajúce cvičenie techník pre súčasné potreby ľudí. Pomocou WT sa učíme
brániť všetkými možnými prostriedkami - na ulici je možné
všetko, neexistujú žiadne pravidlá, žiadny gong.....

Cvičenia sú zamerané nielen na kondičnú ale aj psychickú prípravu a na vybudovanie si reflexu, ktorý je dôležitý na
správne zvládnutie situácie. V boji a pri obrane používame palice a rôzne dostupné predmety, ktoré používame v bežnom
živote. Údery a kopy si máme možnosť vyskúšať na labách.
Cvičenia sú nastavené tak, že kedykoľvek sa k nám môže pridať začiatočník.
Už po pár týždňoch cítite zlepšenie a zvýšenie sebavedomia. Kto neverí, nech sa príde presvedčiť na náš tréning.
Neučíme sa biť - ale vyhrať, zvládnuť situácie na ochranu
seba a svojich najbližších.
Mgr. Marek Varga

Ako prebiehajú tréningy?
Aby sme sa pripravili čo najreálnejšie daným situáciám tam vonku, trénuje sa jednotlivo, s partnerom aj kolektívne v rôznych
úlohách a v reálnych modelových situáciách. Cvičí sa v príjemnej atmosfére, každý sám podľa svojich schopností a možností.
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Hasiči

R

ok 2021, ktorý je ešte stále poznamenaný svetovou pandémiou sa končí. Blíži sa nový, dúfajme lepší, bez pandémie a obmedzení obyčajného života. Tak ako každý
rok, aj tento rok je čo bilancovať. A nie je toho málo.
V prvom rade sa chcem v mene všetkých členov DHZ Voderady veľmi pekne poďakovať pani starostke, obecnému zastupiteľstvu za podporu a ostatným občanom Voderád za prejavené sympatie.
Tento rok sa niesol v duchu 155. výročia založenia nášho
zboru. Tomu sa venoval článok v minulom vydaní Voderadčana. Oslavy prebehli 21.8. na našom cvičisku pri Hasičskej
zbrojnici. Zúčastnili sa ich významní hostia. Za zmienku stojí
návšteva Prezidenta Hasičského a Záchranného Zboru Slovenskej republiky, Plukovníka Ing. Pavla Mikuláška, ktorý si
našiel čas vo svojom nabitom programe a prišiel nám vyjadriť vďaku a podporu. Oslavy sa niesli v duchu odovzdávania
pamätných medailí, ocenenia a prejavov pozvaných hostí. Po
oficiálnej časti sa otvorili brány pre verejnosť, ktorá si mohla
prezrieť priestory hasičskej zbrojnice, vystavenú súčasnú aj
historickú techniku. Deti sa mohli zabaviť na skákacom hrade
a povoziť na historickom vozidle. Na záver sa pre deti urobila
pena na vyšantenie.
Leto patrí tradične hasičským súťažiam. V našej obci sme
zorganizovali ligovú hasičskú súťaž začiatkom septembra.
Naše omladené družstvo mužov si vybojovalo celkové 9.
miesto v Západoslovenskej hasičskej lige a nabralo kopu nových skúseností, ktoré určite pretavia do lepších umiestnení
v budúcom ročníku hasičských súťaží.
Na hasičských súťažiach nás reprezentoval aj náš železný
hasič Milan,,Kuko“ Vyhlídal, ktorý valcuje súperov a umiestňuje sa na popredných priečkach v súťažiach železný hasič
a v lige TFA (Thougest Firefighter Allive/Najtvrdší hasič prežije). Najlepšie sa cíti na najvyššom stupienku. Ten sa mu podaril tento rok dosiahnuť až 5-krát. Raz sa umiestnil na druhom
mieste a na 13. mieste sa umiestnil na medzinárodnej súťaži
Schody 2021 v Bratislave, kde v plnej výstroji aj s nasadeným
dýchacím prístrojom vybehol do 20. poschodia.
Čo sa týka zásahovej činnosti, tak štatistika je nasledovná. DHZO Voderady vykonalo výjazd k ohláseným udalostiam
doposiaľ (November 2021) 14-krát. Z toho 10-krát sa jednalo
o požiar a 4-krát o technický výjazd. Na území k.ú. Voderady
sme zaznamenali dva požiare, oba vo vonkajšom prostredí.
Predtým bol posledný požiar v našom katastri zaznamenaný
v roku 2017.
Zásahová jednotka sa aj napriek pandémii pravidelne
stretávala na predpísaných školeniach, ktoré jej vyplývajú
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zo zákona 314 o ochrane pred požiarmi a vyhlášky 611 o hasičských jednotkách, aby mohla dôsledne vykonávať svoju
zásahovú činnosť. Medzi takéto školenia patrí kurz obsluhy
reťazovej motorovej píly, kurz práce vo výškach a nad voľnou
hĺbkou, ktorý sa uskutočnil v našej obci v mesiaci Jún. Ďalej sa
jednotka zúčastnila na povinnom kurze pre nositeľov dýchacej
techniky v Atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice v mesiaci
August. V ostatných mesiacoch sa členovia jednotky zúčastnili
na školeniach na hasičskej zbrojnici, kedy si preberali jednotlivé taktické postupy pri rôznych situáciách. Konajú sa taktické
cvičenia na precvičenie modelových situácií a preskúšanie nadobudnutých poznatkov zo školení. Posledné sa konalo 21.11.
v budove základnej školy s námetom:,,Požiar učebne na treťom nadzemnom podlaží.“ Medzi ďalšie pracovné činnosti jednotky, hlavne jej strojníkov, patrí aj údržba hasičskej techniky.
Tá sa vykonáva minimálne 2-krát ročne, vždy v mesiacoch apríl
a október. V týchto mesiacoch sa technika pripravuje na letnú
alebo zimnú prevádzku. Mimo tieto dva termíny sa vykonávajú
celoročne rôzne opravy, úpravy a najmä kondičné a overovacie jazdy na zabezpečenie 100% stavu našej techniky.
Aj tento rok sme opäť investovali nemalé finančné prostriedky na zlepšenie materiálno-technického vybavenia pre
zásahovú činnosť a OOPP pre našich členov. Boli poskytnuté
financie z dotácie Ministerstva vnútra vo výške 5000 €, z VÚC
Trnava vo výške 500 € a finančné prostriedky na chod zboru
od Obce Voderady. Poskytnuté financie z tohto a aj z ostatných rokov boli použité na nákup nových zásahový prilieb zn.
Rosenbauer, nakoľko staré prilby zn. Schubert z 90 - tych rokov
minulého storočia, ktoré boli bezplatne získané z Hasičského
a Záchranného Útvaru (HAZÚ) hl. mesta SR Bratislavy už boli
po životnosti a nespĺňali svoju ochrannú funkciu. Rovnako
boli vymenené zásahové kabáty a nohavice za nové zn. Deva,
ktoré nahradili komplety zn. Auer. Tieto komplety boli taktiež
získané z HAZÚ Bratislava a boli z 90 - tych rokov. Nutnú výmenu potrebovali aj zásahové topánky, ktoré neboli až také staré,
avšak množstvo dlhotrvajúcich, komplikovaných a nebezpečných zásahov na ktorých sa naša jednotka zúčastnila sa podpísalo aj na týchto ochranných pomôckach. Najmä po požiari
v areáli TAZ v Trnave bolo potrebné vymeniť viacero topánok
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za nové, nakoľko staré topánky boli znehodnotené, rozleptané a prederavené od látok, ktoré sa pri požiari rozlievali do
okolia. Kompletná výmena OOPP pre našich členov je zdĺhavá
a najmä finančne náročná. Výmena ešte stále nie je ukončená
a bude pokračovať aj v nadchádzajúcom roku.
Dobrovoľné hasičské zbory na Slovensku v posledných
rokoch zažili výraznú zmenu vo svojom postavení. Určite si
mnoho z Vás všimlo, že aj DHZ Voderady sa posunulo o výrazný krok dopredu aby mohlo efektívnejšie pomáhať aj Vám,
obyvateľom obce Voderady. Preto mi dovoľte, aby som vám
predstavil našu zásahovú jednotku.
DHZO Voderady, čo je oficiálny názov zásahovej jednotky, patrí do kategórie A v Celoplošnom rozmiestnení síl
a prostriedkov na území Slovenskej republiky(CRSaP SR). Je
to projekt, ktorý na základe pokynov z vyhlášky 611 o hasičských jednotkách spracoval analýzu nebezpečenstva územného obvodu. Kategória A znamená, že jednotka je určená ako
jednotka prvého nasadenia a poskytovania pomoci v oblastiach, kde zbor (HaZZ) nemá dostatočné plošné pokrytie a nespĺňa požiadavku času dojazdu na miesto nežiaducej udalosti.
Ďalšia podmienka kategórie A je, že v ktorúkoľvek dobu musí
byť zbor schopný vykonať výjazd s technikou a posádkou
minimálne štyroch členov do 10 minút od vyžiadania pomoci operačným strediskom. Taktiež musí zbor spĺňať funkčné
a početné zloženie členov a materiálno-technické vybavenie.
Ako základňa nám slúži požiarna zbrojnica na Dlhej
ulici za cintorínom. Skladá sa z dvoch budov: staršej, z roku
1973, ktorá prešla celkovou rekonštrukciou v roku 2016 a novej, postavenej v roku 2020. Nová montovaná hala je využívaná ako garáž pre zásahové vozidlá Tatra 815 a Iveco Daily, šatňa pre zásahovú jednotku, kde sa vybavuje OOPP pri výjazde
a ako dielňa na servis techniky a agregátov.
Technika DHZO Voderady sa skladá prevažne z Cisternových Automobilových Striekačiek (CAS). Tie sú určené predovšetkým na zdolávanie požiarov, ale zvládnu aj mnoho
technických zásahov ako sú povodne a ekologické zásahy. Na
zásahy používame tieto hasičské automobily: CAS 32 Tatra
815 (r.v. 1986), ktorú sme dostali od HaZZ v roku 2015, CAS 32
Tatra 138 (r.v.1970), ktorá bola pridelená ešte v roku 1985 zo
zásob Ministerstva vnútra a Civilnej obrany, CAS 15 Iveco Daily
Magirus(r.v.2009), Dopravný automobil(DA) Peougeot Boxer(r.
v2020) a protipovodňový vozík(r.v.2018). Jednotka disponuje
množstvom vybavenia ako sú rôzne čerpadlá, armatúry a agregáty.
Každý člen DHZO Voderady musí absolvovať základnú prípravu členov hasičských jednotiek, ktorá trvá 40 hodín. Celkový počet našich členov zaradených do výjazdovej jednotky je
19, z toho sú traja velitelia družstiev. Svoju odbornosť získavajú každých 5 rokov na školení veliteľov v rozsahu 24 hodín.
Ďalej jednotka disponuje siedmimi vodičmi-strojníkmi, ktorí
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svoju odbornosť získali strojníckym kurzom v rozsahu 12 hodín a psychickým vyšetrením na vedenie vozidiel s právom
prednostnej jazdy, ktoré sa opakuje každých 5 rokov.

Zloženie jednotky
Veliteľ jednotky/strojník

Ondrej Fatranský

Veliteľ družstva/strojník

Miroslav Ivančík

Veliteľ družstva

Viliam Benkovský

Veliteľ družstva/strojník

Mgr. Daniel Dubovský ml.

Technik-strojník

Marcel Zatko

Technik-strojník

Lukáš Krivosudský

Technik-strojník

Milan Vyhlídal

Technik-strojník

Jaroslav Dobiš

Hasič

Adam Grejták

Hasič

Matej Marcaník

Hasič

Daniel Križan

Hasič

Jozef Križan

Hasič

Ing. Michal Rosypál

Hasič

Bc. Matúš Mrva

Hasič

Bc. Matej Klimo

Hasič

Samuel Gotthardt

Hasič

Michal Hanzel

Hasič

Štefan Krivosudský

Hasič

Marek Glasa

Zásahová jednotka DHZ Voderady je kolektív ľudí, ktorí
chcú pomáhať druhým bez nároku na odmenu, rovnako ako
to robili naši predchodcovia. Ak by ste chceli vedieť o našom
zbore viac, neváhajte a príďte sa pozrieť na našu hasičskú
zbrojnicu počas súťaží, dňa otvorených dverí, počas tréningu
súťažného družstva alebo po dohode s funkcionármi.
Vybudovať fungujúci zbor je náročné, ale udržať ho v nastavenej kvalite a napredovať je oveľa ťažšie. Ak by Vás zaujala
naša práca pomoci druhým a chceli by ste sa stať členom zásahovej jednotky, neváhajte a kontaktujte niektorého z členov.
Radi Vás uvidíme.
Želáme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov
a Šťastný nový rok 2022.
Dobrovoľný hasičský zbor Voderady
Ondrej Fatranský, DHZ Voderady

Info – hasiči

V prípade požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti
(vyvrátený strom, dopravná nehoda, povodeň a iné),
volajte na tieto telefónne čísla:
HaZZ: 150
Veliteľ DHZ Voderady: 0902 207 971
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...na zásahu v Grécku

V

lete sme v médiách sledovali, aký ťažký boj zvádzajú grécki občania, prežívajúci peklo v podobe lesných
požiarov, ktoré sa kvôli vysokým teplotám rozhoreli po
celom Grécku. Niektoré z požiarov ničili grécke ostrovy, preto boli ľudia evakuovaní, starších ľudí prevážali trajektami.
Na pomoc prišli aj slovenskí hasiči, ktorí sa predviedli svojou
dobrou taktikou, no Grékov zaujala aj nová kvalitná technika. Prírodným živlom sužovaní obyvatelia Grécka potleskom
a s nádejou vítali hasičov, ktorí prišli na pomoc. Medzi nimi
bol aj Ing. Ondrej Fatranský, veliteľ Dobrovoľného hasičského
zboru vo Voderadoch. Ondrej je skromný chlap na správnom
mieste. O jeho účasti na zásahu v Grécku v boji so živlom, ktorý sledoval snáď celý svet sme sa dozvedeli náhodne prostredníctvom sociálnej siete, kde bola zdieľaná fotografia konvoja,
kde sme v kabíne jedného z vozidiel zazreli aj Ondreja. Od tej
chvíle sme akosi pozornejšie sledovali správy a držali sme palce všetkým hrdinom, aby sa im podarilo boj s ohňom vyhrať,
ale hlavne, aby sa nám naši hasiči vrátili zdraví. Na takéto
skutky treba pamätať, a preto sme oslovili Ondreja, aby sa
o dojmy z tejto neľahkej cesty s nami podelil.

Na slovíčko... Ondrej Fatranský
Pracujem ako profesionálny hasič na Záchrannej brigáde hasičského a záchranného zboru v Malackách.
7. augusta na obed mi volali z práce, že sa chystá vyslanie
modulu pozemného hasenia na zásah do Grécka, ktoré vtedy
sužovali dlhotrvajúce a rozsiahle požiare, aby som bol v pohotovosti a dostupný na telefóne pre prípadný výjazd. Naša brigáda v Malackách zabezpečuje logistickú podporu pri takýchto a podobných zásahoch alebo cvičeniach. O 6 – tej hodine
som dostal zvolanie do práce, aby som sa prišiel pobaliť, že
večer odchádzame na zhromaždisko do Bratislavy, kde sa dozvieme viac. Z počiatku tomu nikto neveril, pretože takéto zvolanie som zažil posledný rok asi tri krát. Už som mal ísť na zásah do Chorvátska na zemetrasenie, to sa zrušilo, do Belgicka
na zásah povodňový a aj to sa zrušilo. Zásah na Morave po tornáde sa taktiež zrušil, preto sme boli všetci skeptickí a mysleli
sme si, že ráno pôjdeme naspäť do Malaciek vykladať veci....
Opak bol pravdou. 8.8.2021 o 9- tej hodine vyrazil konvoj
zložený z 35 hasičských vozidiel na cestu dlhú 1200 km do
Grécka, na ostrov Euboia.
Cesta do Grécka trvala dlhých asi 36 hodín. Cestovali sme
cez Maďarsko, to ubehlo celkom rýchlo. Najdlhšie sme cestovali cez Srbsko, kde sme mali prestávku na trojhodinový spánok na vysokoškolskom internáte v meste Niš. Dovtedy som
si myslel, že slovenské internáty sú veľmi slabo vybavené, nakoľko som na internáte býval, počas môjho päťročného štúdia
v Žiline. Keď som ale uvidel, kde žijú študenti v Srbsku, hneď
som si uvedomil, ako mi bolo dobre na „ intráku“ na Slovensku. Posteľ mala tvar vane, bola asi z roku 1970 a myslel som
si, že spával na nej ozrutný chlap s váhou 150 kg. Po rozhliadnutí som zistil, že tam bývala nejaká študentka Nikola, ktorá
by rada cestovala, lebo mala všade fotky svetových metropolí.
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Po trojhodinovom spánku nás čakali raňajky a pokračovanie v ceste.
V Macedónsku nastal prvý, ale našťastie jediný problém
s technikou, kedy odišla riadiaca jednotka na prevodovke jedného z áut. Museli sme ho tam nechať aj s výbavou.
9.8. približne o 20:00 sme prekročili hranice Grécka a približovali sa k miestu nasadenia. Počas tankovania za našou
skupinou z Malaciek prišiel veliteľ modulu, že potrebuje dvoch
dobrovoľníkov, ktorí sa musia vrátiť do Macedónska pre kontajner, ktorý zostal na pokazenom aute. S kolegom sme sa prihlásili, že to zvládneme a vybrali sme sa neznalí miestnej reči späť.
Vrátili sme sa asi 200 km do mesta Leles, kde sme s adresou
napísanou na papieri hľadali ochotných policajtov, ktorí by nás
eskortovali na adresu. Policajtov sme našli českých, ale nemohli
nám pomôcť, pretože zabezpečovali cestný koridor pre Čechov
vracajúcich sa z dovoleniek v Grécku. Poradili nám však, že na
prvej pumpe v meste Leles máme požiadať pumpára, aby nám
zavolal policajnú hliadku, ktorá by nás odprevadila. Pumpár síce
hliadku zavolal, ale ochota prísť nebola. Našťastie nám ochotný
pumpár nakreslil orientačnú mapu na zdrap papiera a rusko-anglicko-nemecko-macedónsky nám vysvetlil kam máme ísť. Na
naše prekvapenie jeho mapa bola presnejšia než GPS. Treba podotknúť, že ani Macedónsko ani Srbsko nie sú v EÚ, takže volania, sms a dátovanie je extrémne drahé. Pri snahe zistiť trasu na
danú adresu som ja obohatil operátora o 70 € a kolega o 112 €.
Adresu sme šťastlivo našli, kontajner naložili a dali sme sa
na stíhaciu jazdu slovenského konvoja, ktorý sa pomaly presúval k trajektu.
Konvoj sme dobehli v prístave, práve sa nakladalo predposledné auto na trajekt, čiže sme nemuseli čakať do rána v prístave na ďalší.
Po príjazde na ostrov nás obyvatelia vítali potleskom. Bolo
na nich vidieť, že sú už zúfalí. Istotne ste videli zábery v médiách aká katastrofa ich postihla.
Na miesto určenia sme dorazili približne o 3:00 hod., 10.
augusta. Nemohli sme však zostať na mieste, nakoľko tam
bol dym z blízkych požiarov. Veliteľ modulu rozhodol, že prvú
noc strávime v meste, kde sme sa vylodili z trajektu. Spali
sme 2,5 hodiny na tabuliach polystyrénu v miestnej základnej
škole. O 6:00 bol budík, rozdelenie úloh a o 7:00 sme už viezli
chlapov k zásahovým autám na pozície. Mojou úlohou a tiež
kolegov z Malaciek bolo zabezpečiť zázemie pre zasahujúcich
na kopcoch. Vozili sme ich na miesto zásahu pri striedaní, zabezpečovali sme nákup, rozvoz a výdaj stravy. Ďalej sme boli
ako záložná skupina, ak by bolo treba pomôcť chlapom na požiarisku. V základnej škole sme zostali ešte druhú noc.

hovala pri požiari, druhá skupina spolu s nami stavala tábor.
Tábor bol v dedine Orei cca 5 km od požiarov. Pozostával z desiatich stanov, kontajnerových spŕch a wc, nádrže na vodu
a septiku. Elektrinu sme mali z vlastnej elektrocentrály.
Na mieste sme boli nasadení 7 dní. Na siedmy deň ráno,
sme všetci spoločne zbalili tábor a o 16:00 miestneho času
sme sa vybrali na návrat na Slovensko. Cesta domov nám trvala 26 hodín vkuse, iba s prestávkami na tankovanie. Bolo veľmi
náročné šoférovať po takom dlhom a vyčerpávajúcom týždni,
ale všetci sa už tešili domov za rodinami.
18. augusta sme všetci pristáli v Bratislave, kde nás čakalo testovanie a šnicľa so šalátom . Na druhý deň nám prišiel
poďakovať premiér, neskôr sme boli pozvaní do prezidentského paláca, kde nás veľmi pekne privítala pani prezidentka,
ktorá nám poďakovala za vzornú reprezentáciu Slovenska.

☺

Na zásahovú akciu bolo vyslaných 75 hasičov a 35 vozidiel.
Kolóna na diaľnici mala počas presunu takmer 3 km a priemerná rýchlosť bola zhruba 70 km/h.
Bol to pre mňa veľmi silný zážitok a skúsenosť, ale dúfam,
že to, čom som videl v Grécku, nikdy neuvidím doma.
Ondrej Fatranský
A my sme veľmi radi, že sa Ondrej vrátil zdravý a v poriadku,
obohatený o množstvo skúseností, zručností a zážitkov. Pripájame sa k poďakovaniu aj za tých, ktorým hasiči zo Slovenska, medzi ktorými bol aj náš hasič Ondrej, pomohli v neľahkej situácii.
Sme na Teba hrdí!

Druhý deň nasadenia sa situácia s počasím zlepšila a mohli
sme postaviť tábor bližšie k požiaru. Kým jedna skupina zasa-

Spracovala Mária Šišková (OcÚ)
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Retro okienko
Fotografia z 1.12.1949 - otvorenie autobusovej linky Trnava
– Voderady. Vpredu sú vedúci
predstavitelia ČSAD a okresu,
vzadu sú voderadčania.
V. Benkovský

SNP a holokaust vo Voderadoch pri Trnave

V

o veľkej knihe o obci Voderady /1. vydanie v roku 2014/
sú veľmi zaujímavé state aj o situácii v obci v období
SNP ako aj v predchádzajúcich rokoch slovenského štátu. Medziiným napr. skutočnosť, že po 2. novembri 1938 prišli
do obce „slovenskí vysťahovalci z územia zabratého“ Maďarskom po rozhodnutiach tzv. viedenskej arbitráže. Tí nechceli
zostať pod správou Maďarska. Bolo ich 59. Umiestnili ich na
tzv. Joži majeri patriacemu grófke Kláre Keglevichovej.
K udalostiam 2. svetovej vojny patrila aj účasť občanov Voderád v slovenskej armáde na strane Nemecka. Ako sa uvádza
v spomínanej knihe „Už na vojne proti Poľsku sa zúčastnila
slovenská armáda a z toho dôvodu narukovalo z Voderád päť
ročníkov brancov“.
Namiesto starostov pôsobili tzv. obecní komisári. Regrutovali sa z Hlinkovej slovenskej ľudovej strany /HSĽS/. V obci
bola aj Hlinkova garda.
Obdobie slovenského štátu za roky 1939-1945 sa odohrávalo v obci relatívne pokojne, V obci nebol ustanovený Revolučný národný výbor a nepôsobila ani ilegálna komunistická
či demokratická strana. Hoci pred rokom 1939 bola v obci dedinská organizácia komunistickej strany. Viacerí občania však
nesympatizovali s režimom, Vládny komisár konštatoval, že
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niektorí občania boli pasívni k štátnym akciám a mnohí sa nezúčastnili na akcii pôžičiek na obrodu Slovenska.
Taktiež občania museli strpieť prítomnosť nemeckej jednotky ako aj jednotky slovenského delostrelectva, jednotky
Hlinkovej gardy i maďarských a rumunských vojakov. Nemecká armáda sa usadila vo Voderadoch 2 týždne po vypuknutí
Slovenského národného povstania /SNP/. Bývali v kaštieli
a v škole. Mnohí boli ubytovaní aj po rodinách, Aj v našej rodine tak bol ubytovaný nemecký šofér Mitschke. Odchádzal
s nákladným autom aj na viac dní za nemeckými jednotkami
na východe. Nebol však už stotožnený s hitlerizmom a bežne
s nami počúval rozhlasové vysielania z Londýna. Na ulici som
strážil aby nás niekto nepočul a neudal. Uvedený Mitschke bol
nespokojný aj preto, lebo bol už po zranení bez jedného oka
a po vyliečení šoférovať musel naďalej. Po vojne sme sa občas
navzájom stretali. Bol z NDR.
Na SNP sa v roku 1944 zúčastnilo z Voderád viacero mužov
v rámci povstaleckej armády. Po porážke povstania sa väčšina
vojakov z armády vrátila domov. Niekoľko ich bolo odvlečených do Nemecka. Väčšina z ďalších /približne 17/ však koncom novembra musela znovu narukovať do Trnavy a odtiaľ potom išli do Talianska na opevňovacie práce. V apríli 1945 prešli
na stranu spojeneckých vojsk. Domov sa vrátili v júli 1945.
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Ku koncu 2. svetovej vojny - v novembri 1944 Nemci donútili
občanov kopať zákopy. V Horných Orešanoch tak kopalo zákopy až do Vianoc 1944 asi 60 mužov z Voderád. Na to začiatkom
roka 1945 občania museli kopať zákopy v blízkych Pavliciach
ako aj za humnami smerom na východ vo Voderadoch. Väčšinou išlo o hlboké protitankové zákopy. Na opevňovacích prácach v marci 1945 v Pavliciach robilo okolo 150 občanov z Voderád. Voderady boli oslobodené Červenou armádou 1.4.1945
len s menšími poškodeniami striech a chodníkov od granátov.

na a jeho manželky. Boli dané do užívania viacerým občanom
z Voderád. V knihe o Voderadoch sú vymenovaní.

Okrem nemeckých vojakov boli vo Voderadoch aj vojaci
slovenského delostrelectva, jednotka Hlinkovej gardy, taktiež
aj maďarskí a rumunskí vojaci.

Viacerí z obce sme považovali za opodstatnené, aby rodina Markových - v danom období vdova po A. Markovi, resp.
ich deti Ján a Alexander boli vyznamenaní vyznamenaním
Spravodliví medzi národmi. Nebyť ich skrývania Marmosteinových do marca 1945 asi by pobyt v Terezíne neprežili. Napriek
viacerým svedeckým výpovediam /vr. od židovského svedka
p. Klugeho/, textu v knihe o Voderadoch vyznamenanie nikto
z rodiny nedostal. Pojednanie o príbehu prechovávania Marmosteinových u Markových a tým ich záchrany na živote bol
zaslaný do Múzea holokaustu v Seredi.

V dedine bola len jedna židovská rodina Marmosteinových.
Ako starších ľudí ich na práce v lágroch do roku 1944 nedeportovali. Avšak v 2. etape - od druhej polovice roka 1944 im hrozilo vysťahovanie. Dlho ich ukrývala rodina Aexandra Marka.
Podľa svedectiev bol zaťatým tajomníkom miestnej Hlinkovej
gardy Anton Remenár. Mal účasť na odvlečení rodiny Marmosteinových z obce do Serede. A to na základe udania v marci
1945 o ich skrývaní sa u Markových. Na základe arizačného nariadenia č. 198/1941 boli odňaté pozemky Artúra Marmostei-

Rodina Marmosteinových bola v marci 1945 zo Serede odlifrovaná do Terezína v Čechách. Bol už koniec vojny a tak sa
jej tam všetci traja dožili. Po návrate pochopiteľne žiadali MNV
o návrat pozemkov. To sa aj stalo. Materiálne škody na dome
a hospodárskych staviskách odhadol A. Marmostein na 60 000
Kčs a škody na hnuteľnom majetku v sume 60 000 Kčs.

Bratislava 3.6.2021
Michal Majtán
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Vykurovacie obdobie patrí medzi
rizikové obdobia
stavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich
čistenia a vykonávania kontrol.
Vyššie uvedená vyhláška stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne:

... kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä
v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Nedodržiavanie zanedbávanie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi
a taktiež občianska nedisciplinovanosť a nedbalosť je hlavnou príčinou vzniku mimoriadnych udalosti, čo nám vyplýva
z dôkladnej analýzy vzniknutých požiarov. Predmetné nebezpečenstvo úzko súvisí so samotným systémom vykurovania,
nesprávnej obsluhy, nevyhovujúcim stavom komínového
telesa, ponechania detí bez dozoru a odkladanie žeravého
popola na nevhodné miesta z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Z tohto dôvodu sa musíme snažiť v čo najvyššej miere
eliminovať možnosť vzniku mimoriadnej udalosti v nadchádzajúcom období.
K najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies možno zaradiť:
nesprávnu obsluhu vykurovacieho telesa,
horľavé látky v blízkosti vykurovacieho telesa,
používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov,
nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho
telesa,
 nesprávna inštalácia dymovodu,
 nevhodná konštrukcia komína.





Častými príčinami požiarov sú nedbalosť a neopatrnosť
osôb pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými
kvapalinami a žeravým popolom na miestach, kde by mohol
vzniknúť požiar. Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených
jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota
nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba,
musí sa čistiť v lehotách ako sú stanovené pre čistenie komína
vymedzené vo všeobecne záväznom právnom predpise – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. o technických podmienkach
a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii
a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného
spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri vý-
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 komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50
kW 1 x za 4 mesiace
 komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50
kW 1 x za 12 mesiacov
 komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do
50 kW 1 x za 6 mesiacov
 komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50
kW 1 x za 2 mesiace
 komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW 1 x
za 6 mesiacov
Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vyhotovuje ten,
kto čistenie a kontrolu komína vykonal. Nedostatky, zistené
pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení alebo zápisom do denníka čistenia a kontroly.
Niekoľko dôležitých zásad k predchádzaniu vzniku požiarov počas obdobia vykurovania:
 skontrolovať vo vlastnom záujme pred vykurovacou sezónou stav vykurovacích telies a zariadení
 umiestňovať vykurovacie telesá na bezpečné miesta a do
bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov
 inštalovať vykurovacie telesá podľa návodu výrobcu
 dbať na kontrolu vykurovacích telies počas prevádzky
 dbať na vysypávanie popola z vykurovacích telies do nehorľavých nádob
 používať predpísané palivá
 dodržiavať predpisy pre skladovanie a používania horľavých látok, kvapalín a plynov
Chceme Vám pripomenúť všeobecnú povinnosť ohlásiť,
každý vzniknutý požiar na tel. č. 112/150.
Upozorňujeme na dôsledné dodržiavanie protipožiarnych opatrení, ako aj zvýšenú opatrnosť pri obsluhe a prevádzkovaní palivových spotrebičov, čím môžeme takto
predísť vzniku požiarov hlavne počas vykurovacej sezóny.
Týmito opatreniami dosiahneme želaného výsledku, pričom
hlavným cieľom je ochrana životov a zdravia občanov ako
i ochrana ich majetku.
OR HaZZ Trnava, oddelenie prevencie
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Recepty od Mirky

B

líži sa čas Vianoc, čas radosti, čas, kedy sa spolu stretáva
rodina. Snáď nám to v tomto roku situácia dovolí a prežijeme vianočné sviatky v kruhu najbližších. K rodinným
stretnutiam patrí aj dobré jedlo. Pred časom nás svojou návštevou poctil pápež František. Vyskúšajte gurmánske špeciality a obľúbené jedlá pápežov a Švajčiarskej gardy. Ochutnajte
kúsok Poľska, Bavorska či Argentíny. Recepty sú použité z knihy Vatikánska kuchárka.

Kluski.: V šupke uvarený 1 kg zemiakov po vychladnutí nastrúhame, pridáme 1 vajce, 200 g zemiakovej múčky, soľ a vypracujeme cesto. Z cesta vyvarujeme guľky vo veľkosti polievkovej lyžice. Na pracovnej doske mierne sploštíme a palcom
vyhĺbime v strede väčšiu jamku. Kladieme ich jednu po druhej
do vriacej vody, po vyplávaní na povrch varíme jednu minútu
a vyberieme.

Hovädzie závitky
s červenou kapustou
4 plátky hovädzieho mäsa, 4 plátky slaniny, 100 ml vývaru, 40
ml smotany na šľahanie, 20 g horčice, 1 paprika, 4 prúžky uhorky, ½ lyžičky škrobovej múčky, 50 g prepusteného masla, trochu hladkej múky, morská soľ, mleté čierne korenie, špáradlá.
Mäso natenko naklepeme, okoreníme, potrieme horčicou. Naplníme prúžkami papriky, uhorky a slaniny, zrolujeme a upevníme špáradlom. Závitky pomúčime a rovnomerne
opražíme na masle. Podlejeme vývarom a udusíme. Mäso vyberieme, odstránime špáradlá, vývar privedieme do varu a zalejeme smotanou, zahustíme zátrepkou zo škrobovej múčky
s vodou. Ochutíme soľou a korením.
Červenú kapustu nakrájame, dusíme na opraženej cibuli
spolu so 4 jablkami a 3 strúčikmi cesnaku. Podlejeme vodou
a pridáme med. Po 20 minútach podlejeme červeným vínom
a dusíme ešte asi 15 minút. Ako príloha sú vhodné kluski.

Pečené bravčové
mäso so žemľovými
knedličkami
2 kg bravčového mäsa, 2 lyžice bravčovej masti,
1 cibuľa, 1 mrkva, ½ zeleru, 1 menší pór, 350 ml
tmavého piva, soľ, mleté čierne korenie, sladká
paprika, mletá rasca.
Mäso ponarezujeme, nasolíme, okoreníme,
dáme do pekáča a prelejeme roztopenou masťou. Pečieme v rúre na 250 °C asi 30 minút.
Znížime teplotu na 180 °C a k mäsu pridáme
všetku zeleninu nakrájanú na kocky a zalejeme
pivom. Za občasného polievania šťavou pečieme 2 hodiny.
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Žemľové knedličky
6 suchších žemlí, 125 ml mlieka, 1 cibuľa, petržlenová vňať, 2
vajcia, 2 lyžice masla, soľ, čierne korenie
Žemle nakrájame na kúsky, zalejeme teplým mliekom.
Nakrájanú cibuľu opražíme na masle a spolu s petržlenovou
vňaťou, vajcom a žemľou dôkladne premiešame. Ochutíme
a vo vriacej vode pomaličky varíme asi 20 minút. Ako prílohu
môžeme dať dusenú červenú kapustu.
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Na zahryznutie ešte
niečo slovenské
Bryndzové pagáčiky (recept
poskytla pani Mária Šturdíková)
250 g hladká múka, 180 g maslo, 200 g bryndza, 1 žĺtok, 1 bal.
kypriaci prášok, soľ
Zo surovín vypracujeme cesto, vyvaľkáme asi na 1 cm, formičkami povykrajujeme, potrieme bielkom a posypeme sezamom, rascou, ľanovými semiačkami, podľa chuti Upečieme pri teplote cca 180 °C.

Čokoládová torta
s amarettom
250 g čokolády na varenie, 250 g masla, 5 žĺtkov, 3 bielka, 200 g trstinového
cukru, 2 lyžice amaretta (ovocný likér
s mandľovou vôňou), prípadne rumu,
maslo a strúhanka na vymastenie formy.
Čokoládu s maslom roztopíme vo
vodnom kúpeli, pridáme amaretto. Žĺtka
so 150 g cukru vymiešame na hustý krém
a postupne doň prilievame čokoládu.
Zvyšok cukru vyšľaháme s bielkami na
tuhý sneh a opatrne zmiešame s čokoládovým krémom. Tortovú formu vymastíme maslom, vysypeme strúhankou a naplníme ¾ krému. Zakryjeme alobalom,
pečieme 50 minút v rúre vyhriatej na 110
°C. Po vychladnutí rozotrieme navrch zvyšok krému a pred podávaním vložíme na
chvíľu do chladničky.
Dobrú chuť praje
Mirka Kramárová
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Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov,
nech si pod stromčekom nájdete veľa tých naozajstných a vzácnych
darčekov, nech ste vždy svorne spolu v radosti, nech nie sú vaše srdcia nikdy
chladné, ani počas studených pochmúrnych dní, nech máte vždy lásku
pre všetkých svojich najbližších.
Príjemnú atmosféru v kruhu blízkych, šťastie, zdravie a lásku
po celý rok 2022

PRAJE OBEC VODERADY

A KOLEKTÍV OBECNÉHO ÚRADU VO VODERADOCH

