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Príhovor starostu obce

Vážení spoluobčania,
Stojíme na prahu nového volebného obdobia. Za nami sú štyri roky práce v prospech
rozvoja našej obce a jej občanov. Skôr než začnem vymenovávať, čo sme v posledných rokoch spoločne vykonali pre našu obec som
presvedčený, že sa nám podarilo splniť úlohy, ktoré sme si na začiatku volebného obdobie predsavzali.

Dovoľte mi, aby som Vás oboznámil s výsledkami mojej práce a práce poslancov obecného zastupiteľstva ako aj všetkých pracovníkov obecného úradu.
V roku 2015 bolo zrealizované:
•
vybudovanie chodníka a asfaltovanie
povrchu cesty na Pavlickej ulici,
•
inštalovanie verejného osvetlenia v celej obci,
•
inštalácia osvetlenia tréningového ihriska,
•
vybudovanie chodníka na Novej ceste,
•
oplotenie nového priestoru kultúrneho
domu Orlovna,
•
sanovanie budovy susediacej s kultúr-

•

nym domom Orlovna,
príprava projektu výstavby 13 bytového
nájomného domu, trhoviska a zdravotného strediska.

V roku 2016 bolo zrealizované:
•
sanácia budovy evanjelickej fary a budovy Fealplastu,
•
upravenie terénu pre vybudovanie parku pred budovou farského úradu,
•
začiatok výstavby 13 bytového nájomného domu,
•
príprava projektu pre dostavbu pavilónu materskej školy a celkovej rekonštrukcii materskej školy,
•
príprava projektu pre rekonštrukciu starého obecného úradu,
•
zrealizovala sa výmena okien na šatniach Obecného futbalového klubu
Pusté Úľany z poskytnutej dotácie Ministerstva financií SR.
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•

likvidácia nelegálnych skládok v katastri
obce Pusté Úľany zrealizované z finančných prostriedkov poskytnuté z environmentálneho fondu.

V roku 2018 bolo zrealizované:
•
zateplenie budovy Základnej školy
v Pustých Úľanoch, I. etapa - pavilón A,
zrealizované z dotácie z environmentálneho fondu,
•
rozšírenie a dostavba čističky odpadových vôd pre 1995 EO zrealizované z poskytnutých finančných prostriedkov environmentálneho fondu,
•
rekonštrukcia domu smútku na miestnom cintoríne je zrealizovaná z poskytnutej dotácie Ministerstva financií SR,
•
asfaltovanie povrchu vozovky na Poroskej ceste,
•
bol nainštalovaný kamerový systém
v našej obci na základe dotácie a finančných prostriedkov z Ministerstva vnútra SR.

V roku 2017 bolo zrealizované:
•
príprava a oplotenie pre zberný dvor Poros,
•
vybudovanie autobusovej zastávky pri
Coop Jednota z prostriedkov integrovaného operačného programu na zvyšovanie
atraktivity a konkurencie schopnosti verejnej osobnej dopravy,
•
dokončenie a odovzdanie do užívania
obecného trhoviska,
•
ukončenie výstavby parkovacích miest pre
bytový dom a pre Coop Jednotu,
•
skolaudovanie a odovzdanie nájomného
bytového domu a parkovacích miest,
•
rekonštrukcia a nové zastrešenie tribúny
Obecného futbalového klubu Pusté Úľany
sa zrealizovala z poskytnutej dotácie Ministerstva financií SR,

Do konca roka 2018 sú pripravené na zaslanie do Environmentálno fondu nasledované projekty:
•
modernizácia technológie čističky odpadových vôd,
•
v rámci oblasti riadenia kvality ovzdušia
žiadame o čistiace vozidlo pre komunikácie v obci.
Obec pripravuje projekty pre výstavbu
dvoch objektov – Domov pre seniorov:
•
predpoklad vydania stavebného povolenia je december 2018.
Pre rok 2019 boli predložené žiadosti,
ktoré sú schválené a budú poskytnuté nenávratné finančné prostriedky z Integrovaného operačného programu na projekt:
•
dostavbu materskej školy na zvýšenie
kapacity miest,
•
zateplenie materskej školy a starého
obecného úradu,
•
projekt zameraný na triedený zber KO,
•
mechanicko-biologickú úpravu zme-

sového KO a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO v Zbernom dvore
Pustých Úľanoch (v tom čase prebieha
administratíva).
Čerpanie európskych fondov pre rozvoj obcí
a regiónov je už len dva roky.
Za pomoci týchto finančných zdroj by sme
chceli zrealizovať:
•
dobudovanie kanalizácie v našej obci,
•
vybudovanie zdravotného strediska.
Obecné zastupiteľstvo v našej obci bude
okamžite reagovať na výzvy a schválenie finančných dotácií na akékoľvek nové projekty v našej obci.
Som presvedčený, že sa nám spolu podarilo
splniť všetky úlohy, ktoré sme si predsavzali.
Ďakujem všetkým občanom v našej obci,
ktorí prišli vyjadrili svoj názor na ďalšie
smerovanie v našej obci. Na záver využívam
túto príležitosť a ďakujem všetkým, ktorí
akoukoľvek formou prispeli k zveľadeniu našej obce.
Ing. Henrich Čambál (starosta)
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Skončil sa školský rok v materskej škole
Brány materskej školy na chvíľu zatvorili učiteľky, deti, rodičia, kuchárky, upratovačky, administratívne pracovníčky, kurič.
Týmto všetkým, ktorí sa starali o naše deti patrí veľké ďakujem.
Tak sa poďakovala i mamička pri rozlúčke
s materskou školou. Ďakujeme za slová uznania, bolo tým povedané všetko.
Ďakujem p. učiteľkám, ktoré sa starali o naše
najmilšie, smejúce sa i plačúce, bezradné, slušné i trochu problematické deti. Poznali ich
prednosti i nedostatky a robili všetko preto,
aby rozvíjali to dobré a napravili to, čo bolo výchovou zanedbané.
Koľko vrkôčikov zaplietli, šnúrok zaviazali, zaslzených očiek potešili a koľkých pritúlili. Koľko rozprávok prečítali, to nik nespočíta. To sa
nevykazuje, to sa neprikazuje. Koľko básničiek
naučili, programov nacvičili, koľko sa s nácvikmi morili, koľkokrát triedu vyzdobili. Takého
niečoho je schopná len láska k deťom a profesionálna úroveň učiteliek.
Koľkokrát sa zdá že sa namáhame, usilujeme,
tvoríme, vložíme do práce celé svoje ja a niekedy máme pocit, akoby sa výsledný efekt
stratil. Ale nie je to tak. Všetko sa ukladá do
hlavičiek našich detí, každé slovo, pohladenie
i pokarhanie. Niet pochýb, že i druhom polroku bolo zážitkov veľa. V januári to bola súťaž o najväčšieho snehuliaka. Deti kŕmili vtáčiky, stavali búdky pre vtáčikov. Vo februári sa
tešili na karneval, vštepovali sme im fašiangové zvyky a tradície nášho národa. Deti vyrábali masky uplatňovali svoju tvorivosť a fantáziu.
Zapojili sa i rodičia priniesli občerstvenie, pomohli deťom s maskami. V marci sme sa venovali knihe, pripravili sme s deťmi výstavky kníh,
ktoré si priniesli z domu. Myslím, že v dnešnej
dobe elektronickej komunikácie je potrebné,
čo najviac ako sa len dá siahať po knihe. Čítanie rozprávok deťom v podaní matky, otca je
nenahraditeľné, aj my sme boli na nich odchovaní i generácie pred nami. Pomôžeme
tak výchove detí k mravnosti, citovej výchove
a životnej múdrosti, lebo nebojím sa povedať,
že táto oblasť výchovy sa dostala do úzadia.
V apríli sme oboznamovali deti s veľkonočnými zvyklosťami. V máji sme slávili najvzácnejší deň – „Deň matiek“. Pani učiteľky s deťmi
pripravili hodnotný kultúrny program v každej triede. Deti odovzdali mamičkám vlastnoručne vyrobené darčeky. V júni sme navštívili tunajšiu farmu, veľké deti sa zúčastnili osláv
k výročiu obce a predviedli pekný kultúrny
program. Posledný týždeň nasledovala rozlúčka s predškolákmi. Deti sa rozlúčili so svojimi
kamarátmi i všetkými pracovníkmi. Zostáva mi
zaželať, aby sa im v základnej škole darilo.
Náš program aktivít bol obohatený i rôznymi
interaktívnymi vystúpeniami, na ktoré sa deti
tešili. Chcem spomenúť i inú oblasť. Pán starosta pripravuje vnútornú i vonkajšiu rekonštrukciu budov a taktiež stavbu nového pavilónu. Pevne dúfam, že to spoločnými silami
zvládneme a deti sa budú môcť čoskoro tešiť
z nových priestorov.
Anna Kašubová
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Škola...
V živote človeka sú významné medzníky, zastavenia. Jedným z nich je aj päťdesiatka. Jubilant sa obzerá späť a kladie si otázku: Aký
bol môj život? Roky vryl do tváre vrásky, do
očí zapísali múdrosť a zrelosť, krok sa spomalil.
Ale život prináša i paradoxy - keď vek pridáva na hodnote ľuďom či veciam. Naša škola je
toho dôkazom. V jej knihe života sa prevrátila 50. stránka, ale tie prežité roky jej pridávajú na zvyšujú jej cenu a krásu nadobudnutými skúsenosťami a úspechmi.
Už od začiatku žila svoj školský život plná veselých detí, ktoré si užívali nové možnosti,
nové a čisté priestory s ústredným kúrením,
s jedálňou a telocvičňou, čo ešte ani dnes nie
je samozrejmosťou na niektorých školách.

Jej útulné i podnecujúce prostredie prispelo
k tomu, že šikovní a talentovaní žiaci dosahovali veľmi dobré výsledky a v začiatkoch vynikali hlavne v športových disciplínach. Časom prišli ďalšie úspechy v matematike, fyzike, chémii, biológii, spoločenských vedách,
v prednese poézie a prózy. Od 90-tych rokov
až dodnes toho naša škola zažila naozaj veľa.
Výsledky a úspechy našej práce v programovaní edukatívnych stavebníc z LEGA, v jazyku
Baltík a zavádzanie výpočtovej techniky s periférnymi zariadeniami do predmetu fyzika
sme prezentovali a prezentujeme na seminároch poriadaných pre učiteľov nielen z okresu Galanta, ale i na celoslovenskej úrovni.
V škole sa zriadili špecializované učebne výpočtovej techniky, biológie, chémie, fyziky, jazykov, hudobnej a technickej výchovy a žiacka kuchynka. Svojpomocne sa postavilo 80m dlhé a 8m široké športové ihrisko s umelou trávou. Celá škola dostala nové
plastové okná a teraz ju zatepľujeme. Prerobili sme, najmodernejšou technikou a zariadením sme vybavili vývarovňu pre takmer
300 stravníkov. V školskom i priľahlom areáli výsadbou stromčekov vyrástol lesopark.
Telocvičňa zvnútra dostala nový šat, modernú novú palubovku, kompletne sú prerobené sprchy a WC, vymenené okná v šatniach.
Postavila sa spojovacia chodba, kde vyrástli
ďalšie dve špecializované triedy matematiky
a spoločenských vied, nové hygienické zariadenia a priestory pre šatníkové skrinky. Celý
prvý stupeň má nový nábytok, stoličky, lavice,
skrinky a teraz pokračujeme vo výmene nábytku vo vyšších ročníkoch. Najmodernejšia
technika je samozrejmosťou – už v šestnás-

tich triedach
máme interaktívne tabule, klimatizovaná špecializovaná trieda výpočtovej
techniky je vybavená 18 modernými počítačmi a pokrytie
kvalitným wifi
signálom je
v celom areáli školy. Všetky počítače a tlačiarne sú napojené na školský server. Vybavenie
vyučovacími pomôckami a súpravami je na
najmodernejšej úrovni. Možnosť tvorivej činnosti našich žiakov je rozsiahla. Majú zariadenú keramickú dielňu, kde nechýba ani vypaľovacia pec.
Na škole máme elokovanú ZUŠ, kde od výučby hudobných nástrojov, spevu, výtvarnej
výchovu až po tanec majú naši žiaci možnosť
zdokonaľovať svoj talent. V poobedňajších
hodinách sa môžu zdokonaliť v anglickom jazyku na súkromnej škole anglického jazyka.
Naša škola v súčasnosti dáva žiakom vďaka
nadčasovej práci pedagógov i externých pracovníkov príležitosť navštevovať 20 krúžkov.
Ale hodnota školy nie je v tom, čo všetko
máme. Hodnota je v tom, ako to dokážeme
pretvoriť do zmysluplnej činnosti našich žiakov a učiteľov. Naši učitelia zorganizovali rôzne nádherné akcie, ako bol COMENIUS - stretnutie žiakov a učiteľov piatich štátov (Nórsko, Bulharsko, Portugalsko, Poľsko a Turecko). 5 dní sme 50 účastníkom sme vytvárali program na spoznávanie tradícii a krás Slovenska. Dvakrát sme zorganizovali niekoľkodňové majstrovstvá Slovenska v programovaní robotov RoboCup, ktorých sa zúčastnili
aj družstvá zo Srbska, Chorvátska a Nemecka
v celkovo počte 300 účastníkov a taktiež krajské súťaže v programovaní Baltíka.
Kvalitu našich učiteľov dokazujú výsledky
žiakov na rôznych okresných, krajských, celoslovenských a na medzinárodných súťažiach, ako sú prvé a druhé miesta v krajských
olympiádach v biológii, matematike, dejepisu, chémii, fyzike, Mladý záchranár, prednes
poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Rozprávkové vretienko. Popredné
miesta dosahujú naši žiaci v medzinárodnej

súťaži v programovaní v jazyku Baltík. Naši
najlepší programátori robotov sa už 15-krát
prebojovali a zúčastnili celosvetových súťaží
RoboCup. Jedenkrát obsadili 2. miesto v Japonsku a jedenkrát 1. miesto v Brazílii.

Uskutočňujeme veľa hodnotných besied,
športových podujatí, exkurzií a výletov, Deň
olympizmu, Deň Zeme, Deň narcisov, navštevujeme kultúrne podujatia. Našou pýchou je
Žiacka akadémia, každoročný lyžiarsky a plavecky výcvik, škola v prírode. Už 21 rokov vydávame školský časopis „Pramienok“, na škole
pracuje Žiacky parlament. Škola venuje veľkú
pozornosť nielen nadaným deťom, ale aj tým,
ktorým učenie ide ťažšie alebo majú iné problémy v škole. Pravidelne školu navštevuje pracovníčka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Galante.
Nesmieme zabudnúť na množstvo nádherných a užitočných stretnutí rodič – žiak - učiteľ. Tieto stretnutia dokázali pri troche snahy
zotrieť a vysvetliť každé vzniknuté nedorozumenie. Hlavnou snahou našej základnej školy – jej vedenia, pedagogických i nepedagogických zamestnancov - je učiť žiakov k väčšej tolerancii, úcte a zodpovednosti, viesť ich
k láske k národným tradíciám, k nášmu domovu. Dať im možnosť v pokoji sa učiť, fyzicky,
duševne a ľudsky rásť.
riaditeľ školy

časopis občanov obce Pusté Úľany

6

Deň obce 2018
Rok prebehol ako voda a pred nami neľahká
úloha, aký program pripraviť pre širokú škálu občanov našej dediny k 797. výročiu Pustých Úľan. Koho pozvať? Niekoľkokrát zasadli
členovia aj nečlenovia komisie s pánom starostom a podarilo sa. Všetko vynaložené úsilie nám za to stálo!
Desiaty júnový deň bol ako stvorený na posedenie vonku. Krásny slnečný deň, príjemná
atmosféra, rodiny, priatelia, smiech a veselý
„štebot“ detí, vône šíriace sa od rána okolím
Orlovne. Program tradične zahájil pán starosta a potom už to išlo ako na páse. Na pódiu sa
vystriedalo vyše 130 detí materskej a základnej školy so svojimi príspevkami. Vďaka patrí pani učiteľkám, ktoré s deťmi pripravovali
program celý školský rok, čísla boli nápadité
a veselé. Rozlúčili sa aj naši deviataci pekným
tancom. „Mládež, veľa šťastia v ďalšom štúdiu
Vám prajeme!“ Ďalším bodom programu bol
spevácky súbor Úľančanka.
Určite to nie je len môj dojem, že súbor je ako
to víno: každým rokom lepší a lepší. Na pódiu
im to veľmi pristalo. Dychová hudba Častovanka nám spríjemnila sviatočný deň so staro-novými členmi. V podvečerných hodinách
prišli medzi nás aj Peter Cmorik band. „Chlapci“ zahrali niekoľko známych piesní zo svojho
širokého repertoáru. Šírili okolo seba príjemnú atmosféru, pričom neváhali zísť z pódia
a hrať medzi zabávajúcimi sa občanmi. A poslednými z hostí nám do tanca hrala skupina Starmania. Mnohí sme oprášili slovenské a české piesne, ktoré v záplave zahraničných hitov nie je toľko počuť z médií. Určite
v mnohých vyvolali pekné spomienky na diskotéky, ktoré sa konali na „parkete“ pri futbalovom ihrisku.
Rodičia aj starí rodičia si mohli trocha oddýchnuť od svojich ratolestí a vnúčat, pretože deti si mohli zaskákať a zabaviť sa na nafukovacích hradoch. Priestory za kultúrnym domom sa zaplnili deťmi s pomaľovanými tvá-

rami. Hneď naskakoval motýľ, o chvíľu zasa
z hradu vyskočil Shrek či Spiderman. Dvaja poníci s malými jazdcami neúnavne krúžili po detskom ihrisku. V priestoroch Orlovne
bola pripravená prezentácia o obci a jej okolí v minulosti a dnes. Pán Ing. Fikar v nej zachytil momenty rekonštrukcií a úprav v obci
od roku 2011.
O naše chuťové poháriky sa postarali členky
Matice slovenskej - jemnou cigánskou a poľovníci voňavým gulášom. Pre maškrtné jazýčky boli pripravené chutné dobroty od
pani Kilikovej, p. Mikovej, p. Droppovej a Bacigálovej a p. Kubicu. Občerstvenie zabezpečil Pegas klub.
Naša veľká vďaka patrí každému, kto sa akoukoľvek formou pričinil o príjemné prežitie výročia našej obce.
Eva Fartelová a členovia školskej
a kultúrnej komisie
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Ekológia
Milí spoluobčania,
keďže naša obec nemá zberný dvor na odpad, čo sa však v najbližšom období zmení,
rieši sa už roky likvidácia odpadu pravidelným jarným a jesenným upratovaním obce.
Po obci sa rozmiestňujú kontajnery, do ktorých občania môžu povynášať odpad zo svojich dvorov a domov. Za štyri roky sa takto
z našej obce povynášali neuveriteľné tony
odpadu! Teší ma stále sa zvyšujúca uvedomelosť občanov o ochranu životného prostredia. Toto upratovanie tu bolo už niekoľko rokov dozadu a napriek tomu, boli tony odpadu
za dedinou. Za posledné štyri roky ste si mnohí určite všimli, že popri cestách do dediny už
nieje toľko odpadkov. A to všetko vďaka vám!
Napriek tomu, by ste neverili, koľko odpadu
donesú poľovníci z nášho revíra vo vreciach
v rámci tohto odpadu. Ešte stále teda máme
medzery. Hoci musím konštatovať, že za tento bordel sú už zodpovední aj neobčania našej obce, ktorí do našej okolitej prírody prídu
zrelaxovať.
Počas štvorročného obdobia sme sa aktívne
zúčastňovali na akciách poriadaných obecným úradom pod taktovkou kultúrnej komisie. S nostalgiou spomínam na časy, kedy to
v našej obci žilo. Boli krásne „neslávne socialistické časy“. Neslávne – vieme prečo a krásne - práve preto, že to v obci žilo mnohými
veľkými akciami. Počet obyvateľov bol nižší
a veľké organizácie (viac než 100 členov) záhradkárov, chovateľov, poľovníkov, hasičov...
Dnes má dedina takmer raz taký počet obyvateľov a niektoré organizácie zanikli úplne a ten zbytok sa borí so stále sa znižujúcim
počtom členov (hlboko pod stovkou).

Starší členovia odchádzajú do večnosti
a mladší nerozširujú naše rady. Nie je záujem,
veď je pohodlnejšie sedieť pred telkou, počítačom...
V každej organizácii je maličká hŕstka nadšencov, ktorá pripravuje v priebehu roka akcie nie
pre seba ale pre vás všetkých! Verte mi, že tá
hŕstka to robí na úkor svojich rodín, svojej práce a svojho osobného voľna. Každému z nás
pribúdajú roky a sme z roka na rok unavenejší, napriek tomu to ťaháme i keď si každý rok
povieme, že to bolo naposledy.
A výsledok takýchto akcií? Stretnete na nich
takmer stále tie isté tváre, lebo ten zbytok
nemá záujem zdvihnúť sa od televízora či počítača ísť si pozrieť, čo tá hŕstka čudákov pre
nich pripravila. Nechcem si ani predstaviť, čo
bude o dvadsať rokov!
Ak tieto moje riadky niekoho z vás oslovili
a chcel by rozšíriť aktívne naše rady, zoznam

jednotlivých fungujúcich organizácií nájde
pomocou počítača na našej oficiálnej webovej obecnej stránke.
Mnohých ľudí v zrelom veku by potešilo, keby
sme spoločne dokázali obnoviť zašlú slávu
obecného hasičského zboru. Vyzývam preto
bývalých členov pustoúľanského hasičského
zboru, ak si trúfajú ho obnoviť, aby sa prihlásili
najlepšie priamo u starostu obce, alebo oslovili niektorého z nás poslancov. Keďže činnosť
dobrovoľných hasičov je naozaj veľmi zaujímavá a hlavne zmysluplná verím, že sa nájdu
aj mladí nadšenci z radov detí našej školy.
V závere môjho krátkeho príhovoru vyzývam
všetkých našich spoluobčanov, ktorí si vážia
tradície nášho národa, aby nám ich pomohli
zachovať pre budúce generácie!
Ing. Anna Ivánková
predseda komisie pre ochranu životného
prostredia a ekológiu

Moja obľúbená maškrta
Klub dôchodcov v našej obci usporiadal aj v tomto roku v kultúrnom dome dňa
13.10.2018 výstavu zákuskov a koláčikov
spojenú s predajom pod názvom „Moja obľúbená maškrta“. V tomto roku to bol už 5. ročník tejto výstavy a vystavovalo sa 27 rôznych druhov cukrárenských výrobkov. Už
deň predtým sa z kuchýň našich mám a starých mám šírila úžasná vôňa pri pečení týchto dobrôt. Každý, kto zacítil túto vôňu si rád
zaspomínal na svoje detské časy, keď u nich
celá kuchyňa rozvoniavala pri pečení mamičkiných koláčikov a ako ich chodili tajne vyjedať ešte skôr ako stihli vychladnúť. Naše babičky a mamičky vedeli, vďaka čomu sa stanú
ich koláčiky obľúbenou pochúťkou ich detí,
veď vložili do nich svoje srdce a dušu, aj keď
používali jednoduché prísady, výsledok bol
fantastický.
Zákusky na výstave boli presne také ako
si ich pamätáme z detstva. Voňavé, na pohľad úžasné, čokoládové, ovocné, kokosové, orechové, medové, šľahačkové, krémové, no proste naozaj rôznorodé. Jeden lep-

ší ako druhý, všetky čerstvé, bez konzervačných, farbiacich a dochucovacích látok, iba
nestarnúca, rokmi overená klasika. Jednoducho poctivé zákusky a koláčiky našich mám
a starých mám. Na týchto výborných koláčikoch bolo možné si pochutnať s dobrou kávičkou s rodinou i s priateľmi v príjemnej atmosfére kultúrneho domu ako i v domácom
prostredí. A že naozaj boli výborné, svedčí

o tom skutočnosť, že za necelé dve hodiny
boli vypredané.
Už teraz sa tešíme ako si ľudia o rok budú
znovu hovoriť: „čo to tu tak perfektne rozvoniava“? To naše mamičky a staré mamy znovu
budú vypekať koláčiky na ďalší ročník „Mojej
obľúbenej maškrty“ na ktorú vás všetkých už
teraz srdečne pozývame.
Anna Klejová
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Záhradkári
Milí spoluobčania!
Dovoľte mi prihovoriť sa vám v mene členov
uľanských záhradkárov a priblížiť vám našu
prácu. Možno sa niektorým z vás zdá, že nič
také veľké sme neurobili. „Gro“ našej činnosti je v druhej polovici roka – a to rôzne výstavy, nielen u nás v obci ale i v okrese, regióne
či na úrovni celého Slovenska. Na to však musíme začať myslieť už začiatkom roka a počas
zimných mesiacov si pripraviť pôdu, semienka a planty, aby sme vôbec mali čo vystavovať. Preto je o nás v prvom polroku menej
počuť, ale verte mi - NIKTO NEZAHÁĽA a každú voľnú minútku strávi v záhradke!
Poslednú februárovú nedeľu sme sa zišli na
schôdzi, kde sme zhodnotili minuloročnú
prácu a vytýčili sme si ciele na tento rok. Na
tejto schôdzi padlo rozhodnutie, že usporiadame jeden väčší zájazd za hranice našej
vlasti a to do rakúskeho Tullnu, pretože stále
len chodíme do Nitry na Agrokomplex, z ktorého sú všetci už zunovaní. Z toho dôvodu
sme nenaplánovali ani žiaden zájazd na prvý
polrok. Ak chcete vedieť ako to dopadlo, čítajte prosím ďalej.
V marci sa jedenásť našich žiakov z prvého
stupňa ZŠ zúčastnilo výtvarnej záhradkárskej
súťaži, ktorú pravidelne vyhlasuje republikový výbor. Ich práce som zaslala do Bratislavy
a v priebehu celého roka si ich môžete pozrieť, ak pôjdete na niektorú celoslovenskú
záhradkársku výstavu.
V apríli sa konala v Skalici medzinárodná súťaž vín. Vedenie okresného výboru záhradkárov v Galante sa rozhodlo, že tejto súťaže
sa ako okres zúčastníme. Oslovila som preto
nášho najväčšieho pestovateľa - vinára p. Albína Kubíka a jeho šesť vzoriek putovalo do
Skalice. Svojmu remeslu a zároveň koníčku sa
skutočne rozumie, o čom svedčí 5 cien - dve
bronzové, dve strieborné a zlatá medaila za
Veltlín.

V druhej polovici mája sa tradične každoročne v Dome Matice slovenskej v Galante koná
okresná vedomostná súťaž žiakov Mladý záhradkár. Tak ako upadá záujem o záhradkárčenie medzi mladými ľuďmi, tak aj medzi deťmi. Tento rok som na súťaž pripravovala len Lauru Kissovú, ktorá získala v kategórii starších žiakov prvé miesto. Nestrácam
nádej a verím, že v budúcom roku sa situácia
zlepší a nájdu sa žiaci, ktorí prejavia záujem a
hlavne nájdu si čas naučiť sa o prírode o niečo viac než ich naučia školské knižky.
V júni a júli sme snažili v našich záhradách
chrániť to, čo sme tam zasiali a zasadili na jar.
Počasie k nám nebolo a ani nie je dvakrát naklonené. Nástup krutých teplôt výrazne sťažuje našu prácu.
Každý kto má čo i len kúsok trávnika mi dá
za pravdu, že ranné i večerné polievanie
v takých horúčavách má minimálny efekt.
Približne každý týždeň síce prišiel vytúžený
dážď, avšak s ničivou silou.

O dobrú úrodu čerešní a višní sa postaral kratučký ľadovec a dielo skazy dokončili
osy a drozdy. Marhule zasa zničil dvojdňový
dážď s veternou smršťou. Potom opäť ľadovec poškodil vinič, papriku, niekomu aj jablká a takto by som mohla pokračovať.
Napriek týmto úskaliam sa nám podarilo zhromaždiť celkom peknú zbierku exponátov na okresnú výstavu ovocia, zeleniny
a kvetov, ktorá sa konala začiatkom augusta v Galante v neogotickom kaštieli. Táto výstava sa konala v rámci galantských trhov.
Pevne verím, že kto si bol pozrieť trhy zavítal aj na nádvorie kaštieľa osviežiť sa a pozrel
si aj výstavu. O týždeň na to sme vystavovali
naše produkty v rámci okresu na Celoslovenskej výstave ovocia, zeleniny a kvetov, ktorá sa konala v Nitre v rámci Agrokomplexu.
Tu sme získali aj druhé miesto za kolekciu rajčín. Tí z vás, ktorí sa vybrali na Agrokomplex,
si našu prácu mohli obzrieť v pavilóne M4.

www.puste-ulany.sk
No a ako to dopadlo s tým Tullnom. Dva
týždne počas augusta ste sa mohli prihlasovať na zájazd.
Neviem, či to bolo tým, že boli veľké horúčavy a nikomu sa nechcelo nikam ísť, alebo to
bolo tým, že potenciálni záujemcovia boli na
dovolenke, ale na zájazd sa prihlásilo až desať obyvateľov tejto obce. Nič iné neostávalo, iba zrušiť objednaný autobus.
Prehupli sme sa do septembra, kde nás čakali v polovici mesiaca, v priebehu jedného týždňa opäť dve výstavy. Tá prvá sa konala v Seredi a bola to regionálna výstava. Predpokladám, že nikto z našej obce do Seredi nechodí
a tak si fotky z výstavy môžete pozrieť na našej internetovej stránke.
Najväčšia výstava zo všetkých sa pochopiteľne uskutočnila v našej obci v dňoch 22. - 23.
septembra. Keďže tento rok sme začali zberať úrodu už takmer o mesiac skôr, bol tento termín dosť neskorý. To sme však nemohli
tušiť na začiatku sezóny. A tak tí z vás, ktorí si
výstavu prišli pozrieť, darmo hľadali niektoré druhy ovocia a zeleniny. Hrozno a slivky
už neboli vôbec a taktiež papriky a rajčiny
už boli skôr biedne. Veľký problém sme mali
aj s aranžérskym materiálom z našej prírody, pretože už takmer všetko bolo odkvitnuté či slnkom spálené. Snahu našich záhradkárov – pestovateľov sme ocenili hodnotnými
cenami v rámci kategórie ovocia, zeleniny i
kvetov. Naši návštevníci hlasovali za exponáty, ktoré sa im najviac páčili. Kto a aké miesto
získal, si môžete pozrieť na našej stránke. Po
tomto víkende si v pondelok tradične prišli
pozrieť výstavu deti z materskej škôlky a žiaci základnej školy v sprievode svojich učiteľov. Na ovocí a zelenine si pochutnali babičky a deduškovia z domova seniorov v Sládkovičove.
Začiatkom októbra 23 vzoriek našich jabĺk
od siedmich pestovateľov poputovalo na celonárodnú súťaž o najkrajšie jablko do Trenčína. Aj keď naši pestovatelia neuspeli tento rok na stupni víťazov, kto tie jablká videl,
musí uznať, že sme nezaostali. Z výše 1400
vzoriek jabĺk, ktoré sa v rámci jednotlivých
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kategórii podobajú pomaly ako vajce vajcu
je problém vybrať tie najkrajšie. V rámci tejto súťaži sa konala aj súťaž okresov vo výstave ovocia a zeleniny. Tu sme ako okres Galanta získali druhé miesto. Ako predsedkyňa
Okresného výboru záhradkárov v Galante si
právom dovolím povedať, že túto cenu sme
vybojovali pre okres my - úľanský záhradkári, spolu so záhradkármi z Hrubého Šúru a
Seredi. No a ja s tajomníkom okresu, ktorí je
zo spomínanej Seredi, sme to spolu naaranžovali tak, že to hodnotiacej komisii lahodilo oku. Na túto súťaž sme poriadali aj zájazd
pre všetkých spoluobčanov. Tí, ktorí sa tohto
zájazdu zúčastnili, majú možnosť moje slová
iba potvrdiť.
Nedá mi, aby som neskonštatovala, že je ešte
šťastie, že existuje Sládkovičovo, v opačnom
prípade by išiel na zájazd takmer prázdny autobus. Našťastie susední záhradkári boli veľmi radi, že sme ich oslovili a tak sa nám pol na
pol podarilo ako tak naplniť autobus.
Do konca roka nás už čakajú len dve milé povinnosti. Jednou je celookresných aktív, ktorý bude koncom novembra v Galante a kde
účastníci z radov našich záhradkárov si vy-

menia pestovateľské poznatky so záhradkármi z obcí nášho okresu a vypočujú si odborné prednášky, ktoré ich opäť niečo nové naučia. Lebo učíme sa celý život a vždy je čo učiť
sa. I v záhradkárčení sa totiž objavujú nové
techniky pestovania, strihania i ošetrovania
rastlín.
Rok ukončíme prvý decembrový piatok adventným posedením pri vínku a dobrom
jedle. A aj tu si vymeníme navzájom svoje záhradkárske skúsenosti, ktoré zúročíme v ďalšej záhradkárskej sezóne.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým záhradkárom, ktorí aktívne prispeli k našej
tohtoročnej činnosti bohatej na výstavy. Bez
vašej aktívnej a obetavej pomoci by som to
sama i v rámci okresu a v rámci Slovenska
na výstavách nezvládla. Ďakujem v mene
všetkých nás záhradkárov aj všetkým nečlenom, ktorí prispeli svojimi exponátmi na našej miestnej výstave. Ďakujem však aj tým,
ktorí si prišli naše výstavy pozrieť i sa zúčastnili nášho zájazdu, pretože pochopili, že to
nerobíme pre seba ale pre vás všetkých na
spríjemnenie voľných chvíľ!
Ing. Anna Ivánková, tajomníčka ZO SZZ
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Tak ide čas s Maticou...
Milí čitatelia, na tomto mieste vás pravidelne
informujeme o činnosti a aktivitách miestnej
organizácie Matice slovenskej v našej obci.
Ako každoročne, tak aj tento rok sme boli
aktívni a pracovití. V mesiaci apríl sa niektorí naši členovia zúčastnili na podujatí „Kantiléna 2017“, ktoré je venované pamiatke Karola Duchoňa. V júni sme sa podieľali na príprave a realizácii Obecného dňa prípravou občerstvenia. V júli sme sa zúčastnili na podujatí s názvom Vatra zvrchovanosti v Galante,
ktoré bolo zároveň prvým ročníkom okresnej
prehliadky speváckych súborov.
Spomínate si ešte na 1. september tohto
roku? Áno, mám na mysli sobotu, ktorá sa
nám, čo sa počasia týka, nie veľmi vydarila. Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s Obecným úradom zorganizoval už
tradičný VIII. ročník vatry pri príležitosti dňa
ústavy. A neblýskalo sa len nad Tatrou, ale aj
nad úľanskou vatrou a k tomu lialo ako možno ani za celý rok nie. Tak sme boli nútení
na poslednú chvíľu improvizovať a celú akciu, ktorú sme ako vždy pripravovali v exteriéri kultúrneho domu, narýchlo preložiť do
jeho interiéru. Tam sme už predtým pripravili
a inštalovali až tri výstavy – výstavu obrazov
nášho mladého spoluobčana Martina Turoňa, výstavu k storočnici prijatia Memoranda
slovenského národa v Martine a výstavu o ži-

vote a diele slovenského spisovateľa a zberateľa ľudovej slovesnosti Pavla Dobšinského.
Za našimi najmenšími, prišlo Divadlo z Kufra Von, ktoré im zahralo rozprávku Pinocchio. Spevácka skupina Úľančanka zaspievala pre všetkých zúčastnených, ktorí sa v ten
večer tiesnili v kultúrnom dome. Do tanca

a na počúvanie zahrala už známa skupina Veselí starci zo Šoporne. Dobré jedlo, pitie, bolo
samozrejmosťou a večer pokračoval diskotékou s DJ Dadom. Na budúci rok, ak sa podarí, si všetci želajme lepšie počasie a veríme,
že tým aj vyššiu účasť, ako už bývalo zvykom.
V septembri sme zorganizovali nielen pre našich členov, ale pre všetkých, čo prejavili záujem, poznávací celodenný výlet. V Starej
Bystrici, sme sa pokochali krásnym jediným
slovenským orlojom, potom sme pokračovali na neďalekú Moravu, kde sme navštívili prírodnú kultúrnu pamiatku Skanzen valašskej dediny v Rožnově pod Radhoštěm. Počasie nám tentokrát prialo a tak sme si to užili a prežili nezabudnuteľnú a hodnotnú sobotu. Mohli sme sledovať celý proces spracovania ľanu, a ďalšie práce, ktoré sa vykonávali v minulosti na dedine. V skanzene sú zachované a funkčné technické pamiatky ako
napr. Vodný mlyn, valcha, píla, kováčska dielňa a pod., čo nás veľmi zaujalo.

www.puste-ulany.sk
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Minulý rok sme pre našich spoluobčanov prvýkrát
zorganizovali adventný koncert Art Music orchestra
a Jána Sucháňa, pretože sme chceli, aby aj do našej
obce prišla kultúra a občania nemuseli za ňou cestovať po okolí. Tento rok sme zorganizovali koncert
pani Gizky Oňovej. Boli ste na koncerte v novembri
tohto roku? Gizka Oňová, áno, to je stálica československej ale najmä slovenskej hudby a práve tú sme
aj za vás pozvali, aby nám zaspievala a spríjemnila
predadventný čas. V decembri pripravujeme návštevu vianočných trhov a divadelného predstavenia. Koniec roka tradične ukončíme vianočným posedením a vyhodnotením činnosti.
S prianím spokojného prežitia vianočných sviatkov
a všetkého najlepšieho do nového roka
výbor MO MS v Pustých Úľanoch

Klub dôchodcov a spevácky súbor Úľančanka
Rok 2018 sme v klube dôchodcov začali výročnou schôdzou, na ktorej vedúca klubu, pani
Zdenka Müllerová, zhodnotila najdôležitejšie
udalosti v roku 2017 a zhrnula ich vo výročnej
správe. S hospodárením klubu nás oboznámila pani Mária Švirecová, v správe o hospodárení za rok 2017 a plán činností pre rok 2018
predniesla pani Eva Šuraková.

Už tradične sa v klube stretávame raz do mesiaca pri dobrej kávičke, sladkých a slaných
dobrotách, pri ktorých si členovia klubu vymieňajú svoje skúsenosti a rady i radosti a starosti. V tomto polroku až tri členky nášho klubu oslavovali svoje životné jubileum 70 rokov
a to: Božena Guldanová, Mária Horníková a
Dana Fabová. Všetci členovia klubu im srdečne pogratulovali, popriali veľa šťastia a spevácky súbor im zaspieval narodeninové piesne. Samozrejme, že sme v klube nezabudli
osláviť Deň matiek, so slovami uznania a vďaky každá členka dostala krásny kvietok. Okrem
týchto posedení mali členovia klubu možnosť
niečo urobiť aj pre svoje zdravie a to návštevou soľnej jaskyne, na ktorú boli zakúpené
permanentky.
Aj v druhom polroku v klube organizujeme
pravidelné stretnutia členov raz do mesiaca
pri dobrej kávičke, sladkých a slaných dobrotách. Na týchto stretnutiach si členovia vymieňajú skúsenosti, dobré recepty, porozprávajú sa o svojich radostiach i starostiach. Okrem
týchto pravidelných posedení mali členovia
klubu možnosť pokračovať v návšteve soľnej
jaskyne a tak niečo urobiť pre svoje zdravie.
V mesiaci september sme zorganizovali návštevu divadelného predstavenia „Otec Goriot“ v Nitre a v mesiaci október zas návštevu divadelného predstavenia „Hedda Gablerová“ v
Slovenskom národnom divadle v Bratislave.
V novembri sme boli ešte na jednom divadel-

nom predstavení v Trnave. V septembri boli
členovia klubu dôchodcov pozvaní na prvý
ročník stretnutia dôchodcov z celého okresu
Galanta. Stretnutie sa konalo v športovej hale
v Galante, na ktorom sa zúčastnilo okolo 500
dôchodcov zo všetkých obcí z okresu. Toto
stretnutie sa konalo pod záštitou podpredsedu Národnej rady SR a ministra spravodlivosti SR. V októbri bola uskutočnená naša, už tradičná a veľmi obľúbená akcia – výstava cukrárskych výrobkov spojená s predajom pod
názvom „Moja obľúbená maškrta“. Podujatie
sa veľmi vydarilo, prítomní návštevníci ocenili našu prácu, za čo im ďakujeme. Pred koncom roka sme mali ešte katarínske stretnutie
na ktorom oslávila svoje jubileum 70 rokov
pani M. Šišoláková a vianočné stretnutie členov klubu.
Súčasťou klubu dôchodcov je aj spevácky súbor Úľančanka. Vedúcou súboru je pani Zdenka Müllerová a piesne, ktoré v súbore spievame pochádzajú z autorskej dielne nášho harmonikára pána Jána Filipa. Pravidelne sa každý štvrtok stretávame na skúškach, na ktorých usilovne cvičíme piesne s ľudovou tematikou v modernejšom rytme s krásnymi textami. V tomto polroku sme absolvovali viacero vystúpení. Spievali sme na okresných oslavách 1.mája v amfiteátri v Galante
a následne 5.mája sme vystupovali na výroč-

nej schôdzi Matici slovenskej vo Veľkých Úľanoch. Samozrejme sme radi zaspievali i v našej rodnej obci na obecnej slávnosti. Zúčastnili sme sa 1. ročníka prehliadky ľudových súborov z okresu, ktorá sa konala počas osláv zvrchovanosti Slovenskej republiky v Galante,
ktorých súčasťou je tradičné zapálenie Vatry
zvrchovanosti. V tomto roku sa prehliadky zúčastnilo 7 súborov.
Okrem týchto aktivít sme boli v nahrávacom
štúdiu v Hlohovci nahrať naše prvé CD pod
názvom Tečie vodička. Krstným otcom tohto
CD sa stal náš pán starosta Ing. Henrich Čambál. Následne sme pre úvodnú pieseň Tečie
vodička nahrali i videoklip na Gazdovskom
dvore - Náš sen Pusté Úľany. Tento videoklip
je uvedený na internetovej stránke YouTube
pod názvom Úľančanka – Tečie vodička. Budeme veľmi radi, keď si nás pozriete. Náš spevácky súbor Úľančanka vystúpil so svojim piesňami v našej obci na podujatí MS na „Vatre Zvrchovanosti“. V septembri na okresnom stretnutí klubov dôchodcov v Galante, zaspieval
súbor svoje krásne piesne, s ktorými mal veľký úspech. Na tomto podujatí vystúpilo zhruba 30 speváckych súborov z prizvaných obcí.
Samozrejme, že súbor zaspieval aj našim seniorom na posedení v rámci mesiaca októbra
„Úcty k starším“.
Anna Klejová
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Súhrn aktivít školskej a kultúrnej komisie
Ako začať? Dlho som si lámala hlavu, čo mám
vôbec napísať do tohto príspevku. Po prelistovaní popísaného zápisníka sa mi postupne
začali vynárať udalosti, zážitky z akcií, ktoré
sme spoločne prežili v obci aj mimo nej. Nespočetné hodiny spoločne strávené nad plánovaním podujatí. Množstvo zaujímavých
ľudí, ktorých sme na nich mali možnosť stretnúť. Ale poďme postupne...
Jednou z prvých akcií našej komisie v spolupráci s pánom starostom boli oslavy ku Dňu
obce. Program spestrovali a svoje tanečné
aj spevácke umenie predviedli žiaci materskej a základnej školy pod vedením skúseného pedagogického zboru. Spevácky súbor
Úľančanka každoročne spestril program svojimi novými piesňami. Vo svojom nabitom
programe si našla čas aj Anička Veselovská a
zavítala medzi nás. V kroji odetý pán Mikloš
zahral na fujare. Aby toho nebolo málo, zopárkrát nám „dievčatá“, ktorým pohyb nie je
cudzí predviedli, ako na zumbe s pani Valikou aspoň na chvíľu zabudnú na každodenné povinnosti a robia niečo pre svoje zdravie. Z hostí spomeniem aspoň: pána Kadleca so skupinou SATURN, Častovanku, skupinu Typ, Peter Cmorik band, Starmaniu... a ak
niekomu bolo málo hudby do neskorých hodín hral do tanca aj domáci DJ KIKO zo svojim

mix boxom. O atrakcie pre deti nikdy nebola núdza. Deti si mali možnosť vybrať zo širokej ponuky. O chutné pokrmy sa vždy starali
organizácie aj šikovní jednotlivci našej obce.
Oslava Dňa obce bola zrušená iba v roku
2016, lebo v tom čase oslavovala naša základná škola 50. výročie otvorenia a učitelia s deťmi si pripravili pre rodičov a občanov
obce krásny program.
Ani v letných mesiacoch sme nezaháľali a po
tri roky sme sa pripravovali na Mikroregión
11 plus. Dva stany s erbom obce, ozdobené
živou dekoráciou „z dielne“ našich záhradkárov, boli zaplnené do posledného miesta výrobkami šikovných spoluobčanov. V roku
2016 (2. – 3. 9.) sme mali stánky rozložené v
Cíferi časti Pác na kúpalisku, v roku 2017 (29.
7.) v obci Abrahám, ktorý bol spojený s Levanduľovým Friškofestivalom. Tretí rok mal
Mikroregión 11 plus vo svojom putovaní obcami hosťovať 1. 9. v Pavliciach, žiaľ, v auguste bol zrušený.

Ďalšou z akcií býval október – mesiac seniorov. V spolupráci s obecným zastupiteľstvom
sa členky komisie zapájali do prípravy občerstvenia a programe. Deti materskej školy
a žiaci základnej školy so svojimi pani učiteľkami pre babičky a deduškov pripravili milý
program.
Burza – o tejto akcii sme
si mysleli, že pomôžeme
hlavne mladým rodinám,
ktoré si môžu medzi sebou, za naozaj smiešnu
sumu, zakúpiť nové alebo veľmi málo nosené
oblečenie pre svoje ratolesti. Dvakrát sa nám,
žiaľ, táto akcia neosvedčila. Niekoľko občanov sa
prišlo pozrieť iba zo zvedavosti, ale boli aj takí,
ktorí si zopár vecí odniesli.
Advent v našej obci tradične otvárali Vianočné trhy. Občania si mali možnosť vybrať z veľkého množstva ručne vyrobených výrobkov
od najmladších po najstarších zručných výrobcov. Obecným domom sa niesla príjemná
hudba s ešte príjemnejšími vôňami z kuchyne šikovných mamičiek, ktoré napiekli sladké
dobroty, Cigánsku mali „pod palcom“ žienky matičiarky, punč a varené vínko ponúkali záhradkári. Trhy boli spojené s rozsvietením
vianočného stromčeka. Pán starosta spoločne s deťmi zažali stromček pred kultúrnym
domom. V minulom roku, po dokončení trhoviska, sa stromček rozžiaril na novej tržnici. Tam sa deti mohli stretnúť aj s Mikulášom,
čerticou a anjelikom. Po krátkej básničke alebo pesničke dostali sladkú odmenu. Ako si
iste spomínate, táto trojica putovala po minulé roky našou dedinou na koči a navštevovala domácnosti.
A na koniec nesmiem zabudnúť ani na neúnavnú prípravu obecného časopisu Pustoú-

ľančan. Členovia školskej a kultúrnej komisie
- Ivan Takáč a PaedDr. Jana Strnádelová sú zároveň členmi redakčnej rady.
Dúfam, že som na žiadne podujatie nezabudla. Moje srdečné ďakujem za výbornú
spoluprácu patrí Vám:
•
členom komisie menovite: Ivanovi Takáčovi, PaedDr. Jane Strnádelovej, Bc. Zlatici Balážovej, Ing. Andrei Tóthovej, Ľube
Nováčikovej, Jozefovi Krajčovičovi, Kataríne Formankovej (Zacharovej) a Jane
Bachratej (Páleníkovej),
•
pánovi starostovi a členom obecného
zastupiteľstva, zamestnancom OÚ,
•
organizáciám obce: Matici slovenskej,
Základnej organizácii Slovenského zväzu záhradkárov, Pro Fudemus, n. o.,
•
vedeniu a pedagogickému zboru materskej a základnej školy a ŠKD
•
speváckemu zboru „Úľančanka“
•
Pegas klubu
•
Mikulášovi Jánovi Pavlíkovi, čertici Lenke Pavlíkovej, „anjelinke“ Márii Fartelovej a nezabúdam ani na pomoc Miriame
Szabovej Tóthovej, Stanislavy Dudášovej a Boženy Sobolovej,
•
v neposlednom rade zručným a kreatívnym občanom našej obce, ktorí bez
ostychu vystavili svoje výtvory,
•
a cukrárom aj necukrárom, ktorý „osladili“ všetky naše podujatia,
•
pánovi Ing. Fikarovi za video projekcie
a neúnavnú fotodokumentáciu každého podujatia.
Bez Vás a mnoho ďalších by sme nemali toľko
krásnych spoločne strávených chvíľ.
Staro-novému obecnému zastupiteľstvu prajem veľa úspechov a všetkým krásne prežitie
nastávajúcich sviatkov. Veľa zdravia, šťastia
v novom roku 2019.
Eva Fartelová
za školskú a kultúrnu komisiu
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Ďakujeme pán starosta

Hneď v prvý deň začiatku školského roka
jeho kroky viedli do materskej školy. Podaním ruky všetkým pracovníčkam a krátkym
rozhovorom so mnou, zapôsobil na nás dobrým dojmom. Prejavil záujem o našu materskú školu, informoval sa, čo potrebujeme riešiť. Jeho slová zneli: „Pani riaditeľka, ja Vám
pomôžem“. A tieto slová sa počas jeho pôsobenia opakovali často. Podpísali sme navzájom Plán spolupráce. Úlohy z neho vyplývajúce sme prerokovali na neformálnych stretnutiach. Pán starosta ma prijal vždy keď som
to potrebovala. Keď nemohol, lebo vybavoval projekty pre celú obec, tak sme si dohodli
stretnutie. Vždy som odchádzala z obecného
úradu zo slovami p. starostu: „dobre, dohodnuté“. A preto musím oceniť jeho ľudský prí-

stup a manažérske schopnosti, ktoré každý
nemá, ale jemu sú dané, hovoria zaňho preukázateľné výsledky v obci.
Nebudem hodnotiť, čo všetko pre našu obec
urobil, k tomu sú kompetentní iní. Chcem sa
poďakovať za všetko, čo urobil pre našu materskú školu. Spolupracoval v kultúrnej oblasti, v oblasti financií spolu s obecným zastupiteľstvom nám poskytli dostatok financií, aby sme mohli riešiť problémy a postarať
sa o neprerušenú prevádzku. Pomocou bola
i starostlivosť o školský dvor, kosenie.
Pán starosta sa podieľal i na väčších projektoch - pri rekonštrukcii hygienických zariadení v obidvoch pavilónoch. Postaral sa
i o otvorenie štvrtej triedy rekonštrukciou
knižnice, o čo som žiadala už v minulom
období, pretože už dlhšie obdobie sme nemohli uspokojiť všetky žiadosti rodičov. Toľko detí ako máme za posledné roky v Pustých Úľanoch ešte nebolo. Aj v súčasnom období sa nám prihlasujú deti z okolitých obcí,
avšak máme naplnené všetky štyri triedy.
O pánovi starostovi sa hovorí, že je to starosta projektov a výziev. Môžem to potvrdiť,
snaží sa i nám pomôcť. Má schválené projekty na rekonštrukciu budov a stavbu nového

OKTÓBER - mesiac úcty k starším
Mesiac október je mesiacom, kedy si uctievame seniorov. 24. 10.
sa kultúrny dom Orlovna zaplnil starkými
našej obce. Deti z materskej a základnej
školy spríjemnili tento deň babičkám a deduškom krásnym kultúrnym programom,
ktorý pohladil a zohrial nejedno srdiečko. Po deťoch vystúpil pán starosta, ktorý
seniorov privítal a poprial im hlavne pevné zdravie do ďalších rokov. Svojimi piesňami spestril program spevácky súbor Úľančanka. Medzi piesňami zaznela aj Dôchodcovská hymna, ktorú si mohli starkí zaspievať spolu so speváckym súborom. Text im
bol „ušitý presne na mieru“ a k dispozícii na
každom stole. Teplý rezeň, šalát, kávička a veterník posilnili našich oslávencov. Na počúvanie ale i do tanca hral náš bývalý spoluobčan pán Štefan Kadlec v hudobnej formácii
Saturn. Kto mal chuť, mohol si zaspievať alebo sa pripojiť k tancujúcim na parkete.

pavilónu. Do budúcnosti to bude veľká pomoc pre rodičov.
Chcem sa poďakovať i poslancom obecného
zastupiteľstva, ktorí nám vždy vyšli v ústrety a naše požiadavky dvihnutím ruky odsúhlasili. Ďakujem aj poslankyni Evke Fartelovej – zástupkyne MŠ, ktorá oboznamovala
poslancov s našimi problémami a spoločne
ich riešili.
A čo dodať na záver? Tak ako na začiatku. Ďakujeme Ti p. starosta Ing. Henrich Čambál
a do ďalšieho volebného obdobia Ti prajeme veľa zdravia, šťastia, manažérskych úspechov, ale i spokojnosti z pracovných výsledkoch i v rodine.
Anna Kašubová a pracovný kolektív

Narodili sa:

Spoločenská kronika

Pred štyrmi rokmi bol zvolený nový pán starosta Ing. Henrich Čambál. Priznám sa, že
som mala trochu obavy a kládla som si otázky aký bude, aká bude spolupráca medzi materskou školou, obecným úradom a pánom
starostom? Dnes však môžem konštatovať,
že spolupráca s pánom starostom bola veľkým prínosom pre našu materskú školu. A to
nehovorím len za seba, ale za celý kolektív
materskej školy.

01. Kristína Hadvigová
02. Olívia Železníková
03. Janett Kačová
04. Zoja Fusková
05. Stella Tomíková
06. Erik Kiss
07. Gabriel Banáš
08. Viktor Šuran
09. Oliver Müller
10. Alexander Zelinka
11. Tímea Farkas
12. Simon Babača
13. Ondrej Michálek
14. Tobias Lovas
15. Benjamín Spišák

Navždy nás opustili:

Táto milá akcia ponúkla príležitosť stretnúť
sa, debatovať na rôzne témy, ktoré spájajú
našich starkých. A verte alebo neverte, nie je
to len téma: lekári a choroby, ktoré ich momentálne trápia, ale aj spomienky na veselé
chvíle z mladosti, úspechy v záhradníčení či
kuchárčení a určite vnúčatá.
Dúfam, že pekná tradícia zastane uchovaná
aj do ďalších rokov. Starkí pookriali na duši a
vypadla aj nejedna slzička.
E.F.

01. Mária Adamusová
02. Terézia Androvičová
03. Helena Arvaiová
04. Michal Bagi
05. Ľudovít Bachratý
06. Milan Baláž
07. Viera Dudeková
08. Viktor Fojtík
09. Peter Guldan
10. Silvia Hojerová
11. Anna Hojerová
12. Ľubomír Hudeček
13. Zdena Hudečková
14. Helena Klačanová st.
15. Helena Klačanová ml.
16. Mária Klačanová
17. Ladislav Kubica
18. Jozef Maszay
19. Ľuboslav Pytel
20. Priska Rigová
21. Mária Skaličanová
22. Emília Vigodová
23. Marta Brišová
24. Miroslav Susko
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Šípky
V poslednej dobe sa na televíznych obrazovkách viac a viac objavuje šport ktorý začína
byť veľmi obľúbeným, pričom ho celosvetovo sledujú milióny ľudí. Jeho názov sú šípky.
Hod na terč z 2,37 m vzdialenosti do výšky
okolo 1,7 m si získal srdcia už aj na Slovensku a tiež v našej obci. Všetko sa to začalo
začiatkom roku 2016 keď si malá partia po
akom takom hraní tejto hry doma povedala,
že usporiada turnaj v klasických „železných“
šípkach systémom 501 DO. To znamená, hráč
začne hádzať na terč s 501 bodovým kontom. Každá trafená šípka v terči ma hodnotu čísla do ktorého sa zapichla. Táto hodnota sa postupne odpočíta od začiatočnej hodnoty 501 a kto prvý svoje konto dostane na
nulu, ten je víťaz. Avšak DO znamená že poslednú šípku musí hráč hodiť do dvojnásobku čísla na terči (vonkajší kruh na terči).

Turnaj sa vždy organizuje vo februári v jednom dni. Rok 2016 ovládol Juraj Chovanec
keď porazil vo finále Mateja Kašubu. V roku
2017 bola situácia identická keď taktiež finále dopadlo úplne rovnako, no posledný pohár vyhral Matej Kašuba keď vo finále porazil
Petra Chovanca. V priemere sa turnaja účastní 15 ľudí.

Od roku 2017 si už väčšia skupina chalanov
povedala, že raz za rok je toho málo a založila
celoročnú súťaž s názvom Pustoúľanská šípková liga. Prvý ročník vyhral Juraj Chovanec, druhý skončil Milan Rakoczi a tretí Peter Chovanec. Ročník 2018 je momentálne v plnom prúde. Ligové zápasy sa hrajú v Pegas klube každú stredu a od októbra aj v nedeľu podvečer.

Futbal: sezóna 2018/2019
Začiatkom augusta začala nová futbalová sezóna kde našu obec reprezentujú družstva
mužov, dorastu, žiakov a prípravky.
Mužstvo mužov tak ako aj v predošlej sezóne
začalo v okresnej súťaži, pričom došlo k nemalým zmenám. Trénerom sa stal pán Denis
Tamaškovič, pôvodom z obce Bučany. Vedúcim mužstva je pán Igor Manek (Pusté Úľany). V hráčskom kádri nastali taktiež zmeny.
Vrátili sa “pustoúlančania” ktorí hrali v iných
obciach a konečne posilnili tu našu.
Dorastenci začali v tomto ročníku taktiež
v okresnej súťaži. K žiadnym výrazným zme-

nám neprišlo, pričom trénerom zostal pán
Vladimír Grúz a vedúcim mužstva Pán Ladislav Pitel. V detských súťažiach nás reprezentujú mladší žiaci (deti do 12 rokov) a prípravka (deti od 6 do 10 tokov). Taktiež sú obe
mužstvá zaradené do okresnej súťaže.
Na záver je nutné povedať zopár skutočností. OFK momentálne registruje 250 hráčov,
z toho je 65 aktívne hrajúcich z čoho 90%
chalanov je z Pustých Úľan, to jest 9 z 10.
Futbalové podmienky sú na vysokej úrovni,
čoho dôkazom je aj to, že u nás hrajú národné reprezentácie iných štátov.

Obecné mužstvá bavia svojou súťažnou hrou
minimálne štyri krát za týždeň, pričom počas
sa týždňa môže každý prísť pozrieť aj na jeden z 8 tréningov. Z uvedeného vyplýva veľmi dobrý predpoklad, že futbal našej obce
nabral správy smer a pokiaľ bude podporovaný, tak jeho rast a budúcnosť je na tej najlepšej ceste.
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Amerika v Pustých Úľanoch
Začiatkom mája sa na našom ihrisku podarilo rozšíriť hranice mužstiev ktoré si prišli do Pustých Úľan zahrať futbal z Európy
až po Ameriku. Okrem mužstiev z okresnej
súťaže a našich mládežníckych reprezentácii Slovenska, prišli do našej obce aj mládežnícke reprezentácie z Arménska, Anglicka, Azerbajdžanu, Walesu, Poľska, Švajčiar-

ska, Dánska a USA.
Veľmi nás potešilo, že nie len mládež si našla ku nám cestu, ale uvideli sme na ihrisku
v Pustých Úľanoch aj reprezentácie žien Slovenska, Anglicka, Nemecka. Podľa vyjadrení
jednotlivých manažérov mužstiev boli podmienky aké sa nám pre nich podarilo pripraviť vynikajúce a boli spokojný.

Sme radi za takúto príležitosť o ktorú sme sa
veľmi snažili a ktorá by vďaka pomoci obce
a členov výboru klubu nebola reálna. Naďalej sa budeme snažiť “prilákať” do našej
obce národné reprezentácie a tým ukázať
našim deťom, že raz, keď budú tvrdo pracovať, môžu byť futbalistami ako chlapci ktorých videli na ihrisku kde vyrastali.

