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Príhovor starostu obce
Vážený spoluobčania.
Dovoľte mi, aby som Vás pozdravil koncom
roku 2016. Posledné dni v tomto novom roku
sa spoločne zamýšľame o aký kus cesty sme
spoločne prešli v uplynulom roku. Čo sa nám
podarilo a čo nie. Som presvedčený, že rok
2016 bol pre náš Pustoúľančanov plných nových zmien a nových krokov k lepšiemu spolunažívaniu v našej obci. Zároveň pri tejto príležitosti mi dovoľte, aby som vyslovil niekoľko želaní. V každej obci občania svojim prístupom a postojom dávajú jej život. Mojím najväčším prianím, je to, aby z našej spoločnosti zmizla nenávisť, závisť a ohováranie. Prajem Vám dar citu, čo znamená viac dávať ako brať. Ak si toto všetci uvedomíme, tak
každý spor sa bude zdať oveľa menší a bude
vzájomne riešiteľný. Mnoho sporných vecí,
ako ich dokážeme vyriešiť záleží len od nás.
Preto sa budem aj ja snažiť byť s Vami v úz-

kom kontakte a rád si vypočujem Vaše názory, námety a pripomienky. Som presvedčený, že závažné pripomienky k životu našej obci spoločne a seriózne vyriešime. Prajem Vám vzájomné porozumenie, úctu človeka k človeku a schopnosť odpúšťať. K životu
patrí radosť aj bolesť, práca aj zábava. Prajem
Vám vyrovnanosť, lebo tá je kľúčom k pokoju
a múdrosti. Želám Vám v roku 2017, aby ste
pocítili lásku v rodinách. Aby ste pocítili lásku svojho okolia a necítili sa osamelí a opustení. Aby niekedy ťažká ekonomická situácia
v mnohým našich rodinách sa neprerástla do
zúfalstva a beznádeje. Aby ste aj v roku 2017
našli nové priateľstva a pomoc v našej obci.
Aby sme spoločne vytvárali svoj pokojný
a naozajstný domov, kde možno aj plakať, ale
aj sa radovať. Z celého srdca Vám prajem veľa
zdravia a úspechov v tomto novom roku.
Ing. Henrich Čambál, starosta

Spoločenská kronika
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Narodili sa:
1. David Jašek
2. Markus Müller
3. Patrik Fidler
4. Barbora Fabová
5. Filip Orichel
6. Šimon Gášpár
7. Naďa Bachratá
8. Oliver Bachratý
9. Lukáš Vojnarovský
10. Lukáš Gryžboň
11. Lukáš Grinaj
12. Erik Kuki
Zomreli:
1. Helena Dršková
2. Mária Kardelisová
3. Karolína Krištofová
4. Oskár Rigo
5. Ján Neštiak
6. Ján Štefko
7. Viera Kmeťová

Záhradkári v našej obci
Ani sme sa nenazdali a opäť tu máme koniec
ďalšieho kalendárneho roka. Dovoľte mi priblížiť Vám prácu záhradkárov v druhom polroku. Leto a jeseň, u nás záhradkárov, sa tradične spája s výstavami. Od jari sme však
všetci mali obavy, čo budeme vystavovať.
Iste si všetci dobre pamätáte, ako sa na jar
počasie vybúrilo. Dorazili k nám „Zmrznutí muži“ s dvojtýždňovým predstihom a čo
im stálo v ceste, to pohladili svojimi ľadovými rukami. Ľadová nádielka výrazne znížila hlavne úrodu ovocia, orechov a hrozna na
výrobu vínka. O to, čo prežilo, sme sa snažili všetkými možnými spôsobmi s láskou starať, ale výsledok nebol taký, aký by sme očakávali. Plody podstatne menšie, viac červivé, chrastavité... No skrátka na výstavu zrovna nie! Ale...! Keď sa chce, všetko sa dá! Podarilo sa nám zorganizovať výstavu u nás a
okrem toho sme sa zúčastnili aj výstav mimo
našej dediny. Ale poďme pekne od začiatku a posúďte sami...V prvej polovici augusta
sa v Galante konali trhy a v rámci nich Okresný výbor záhradkárov usporiadal Okresnú
výstavu ovocia, zeleniny a kvetov v Neogotickom kaštieli v Galante. Spolu s Košútami
sme dokázali zaplniť našimi exponátmi jednu celú miestnosť. O tom, že sme našu obec
a organizáciu úspešne reprezentovali v našom okrese, svedčí ocenenie „Najkrajšia expozícia“. Už o týždeň po tejto výstave sa konala celoslovenská výstava ovocia a zeleniny v Nitre v rámci medzinárodnej výstavy
Agrokomplex. Keďže ovocia nebolo dostatok, pomohli okopaniny a koreňová zelenina
z mojej záhrady a poľa. Celý galantský okres
sme v Nitre reprezentovali len dvaja –bývalý predseda okresného výboru a ja. Snaha sa
však vyplatila, pre okres sme spoločne získali ocenenie „Najkrajšia kolekcia zeleniny“. Tradične sme usporiadali pre všetkých občanov
obce zájazd na Agrokomplex a tí čo tam boli
si mohli túto výstavu pozrieť osobne. Hneď

prvý septembrový víkend sme pripravili pre
vás našu miestnu výstavu. O vkusné naaranžovanie tejto výstavy sa postarali p. Gabika
Molnárová s p. Zdenkou Polcerovou pod mojim vedením a naše bývalé úspešné mladé
záhradkárky Nikola Kvintová a Viki Vajdová.
Výstavu spestrili výtvarné práce našich šikovných žiakov. Po víkende v pondelok si boli
tradične pozrieť výstavu žiaci a učitelia z MŠ
a ZŠ. Sme radi, že vedenia oboch škôl zostávajú verní tejto tradícii. Neprevzaté exponáty
skončili v kuchyni domova Antonius zo Sládkovičova.O ďalší týždeň sme sa zúčastnili Regionálnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov v
Seredi. A aby toho nebolo málo, tak sme zastrešovali galantský okres aj na výstave ovocia a zeleniny v rámci celoslovenskej súťaži o
najkrajšie jablko roka v Trenčíne. Do Trenčína dával jablká na súťaž iba p.Kubliniak. I keď
neuspel v prvej desiatke, aspoň nás môže tešiť, že pre okres Galanta sme v rámci výstavy

ovocia a zeleniny získali druhé miesto! No a
posledná naša aktivita v tomto roku bolo varenie vianočného punču alko pre vás i nealko pre vaše „dietky“ počas vianočných trhov.
Chcem sa poďakovať všetkým členom i nečlenom, ktorí sa aktívne podieľali na našich
akciách! Moje poďakovanie patrí aj Vám, milí
spoluobčania, ktorí ste si prišli pozrieť našu
výstavu alebo ste s nami išli na zájazd, pretože vy ste pochopili, že to čo robíme, nerobíme len pre seba ale hlavne pre Vás! A v závere moje poďakovanie patrí celému obecnému zastupiteľstvu, pretože bez ich finančnej
pomoci, by sme tieto naše aktivity nemohli
uskutočniť! Prajem Vám, drahí spoluobčania,
aby ste si vychutnali čaro nastávajúcich Vianoc, oddýchli a zrelaxovali v medzisviatočnom období a aby ste s chuťou a v zdraví vykročili do nového roka!
Ing. Anna Ivánková
Tajomníčka ZO SZZ

www.puste-ulany.sk
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Sociálna služba pre seniorov
V minulom čísle časopisu nám predsedkyňa
Komisie sociálnych vecí a zdravotnej starostlivosti PhDr. Daniela Budošová opísala druh
sociálnej služby - denný stacionár.
Tento krát sme si zvolili obdobnú tému a to
„ako postupovať pri vybavovaní sociálneho zariadenia pre občanov, ktorí sú odkázaní
na pomoc inej fyzickej osoby“. Medzi najčastejšie využívané druhy sociálnej služby v našej obci patria Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie.
Táto téma sa môže dotýkať každého z nás,
nakoľko vek ľudí sa predlžuje a vo vysokom
veku sa niektorí ľudia nedokážu o seba postarať bez pomoci svojich blízkych, alebo
bez pomoci poskytnutia sociálnych služieb.
Pre koho je určená sociálna služba Zariadenie pre seniorov?
Už z názvu vyplýva, že Zariadenie pre seniorov (ZpS) je služba určená pre občana, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a je odkázaný na
pomoc inej fyzickej osoby, alebo občanovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a potrebuje poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení z iných vážnych dôvodov. Za iné vážne dôvody môžeme považovať sociálnu odkázanosť, ďalej napr. keď občan nemá kde
bývať, prišiel o svoje bývanie z rôznych dôvodov, nemá úplnú rodinu, nemá mu kto
pomôcť, zostal sám bez partnera, nemá potomkov. Tento druh služby sa poskytuje v zariadeniach podľa § 35 zákona č. 448/2008
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov.
Aký je postup pri vybavovaní sociálnej
služby v Zariadení pre seniorov?
Pred podaním žiadosti do Zariadenia pre seniorov si musí občan (žiadateľ) podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu, na Obecnom úrade v mieste trvalého bydliska. Prílohou k žiadosti je vyjadrenie lekára o zdravotnom stave. Obec vystaví lekársky a sociálny posudok o odkázanosti
na sociálnu službu, na základe ktorých bude
vydané „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.“ Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu si občan podá
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb do zariadenia, pre ktoré sa rozhodol. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu je platné na celom území SR.
Pre koho je určená sociálna služba Domov sociálnych služieb?
V Domove sociálnych služieb (DSS) sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou, alebo ambulantnou
sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto osoba
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej
stupeň odkázanosti je najmenej V., podľa §
38 v zmysle vyššie uvedeného zákona.
Pre koho je určená sociálna služba Špecializované zariadenie?
V Špecializovanom zariadení (ŠZ) sa posky-

tuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá
je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby,
jej stupeň odkázanosti je najmenej V. a má
zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba,
pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu
etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
Je pravdou, že žiadosti o posúdenie do
sociálnej služby DSS a ŠZ sa nepodávajú
na obecnom/mestskom úrade?
Áno, občan, alebo splnomocnený blízky člen
rodiny podáva žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v DSS a ŠZ na odbore sociálnej pomoci na Vyššom územnom
celku (VÚC) príslušnom podľa miesta trvalého bydliska, v našom prípade na Trnavskom
samosprávnom kraji.
Okrem samotnej žiadosti, aké doklady
potrebujeme?
Prílohou k žiadosti je vyjadrenie lekára o
zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na
sociálnu službu, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Ďalej je potrebné doložiť rozhodnutie zo sociálnej poisťovne o poberaní dôchodku, čestné prehlásenie o majetkových pomeroch. Ak
bol občan hospitalizovaný je potrebné doložiť prepúšťaciu správu z nemocnice. Okrem
týchto úkonov je potrebné zároveň podať aj
„Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“. VÚC vystaví lekársky
a sociálny posudok o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorých bude vydané „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu
službu“. Tlačivá môžete nájsť na webových
stránkach VÚC.
Je nejaká možnosť ako zabezpečiť starostlivosť o rodiča odkázaného na pomoc
svojich blízkych, ak dôjde k situácii, že
ten, kto zabezpečuje starostlivosť v domácom prostredí:
• nečakane utrpí úraz a nie je dočasne
schopný zabezpečovať osobnú starostlivosť,
• odchádza na 3 týždne na pooperačné
liečenie,
• odchádza na 2-3 týždňovú dovolenku
do zahraničia,
• odchádza napr. na 3 mesiace do zahraničia ku svojim deťom?
V tomto prípade je to trochu komplikovanejšie, jednak finančne a jednak z dôvodu voľných miest u poskytovateľa sociálnych služieb, či u verejného, alebo neverejného. Občan, ktorý nemá vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu môže byť prijímateľom takejto služby, ale obyčajne ako
samoplatca, čo znamená, že si hradí vyššiu
sumu za poskytovanú sociálnu službu. Ďalšou prekážkou je aj tá skutočnosť, ako vieme
z praxe, že v sociálnych zariadeniach existujú poradovníky záujemcov, čiže práve v tom
období nemusí byť v zariadení voľné miesto.
Z týchto dôvodov, by som odporúčala obča-

nom, aby pamätali aj na takéto možné situácie a priebežne sa informovali v predstihu.
Je pravdou, že umiestnením svojho rodiča do zariadenia sociálnej starostlivosti sa skúma majetok, ktorý nadobudol počas svojho aktívneho života? Prídu
deti o tento majetok, alebo o jeho časť ak
umiestnia svojho rodiča do zariadenia z
objektívnych dôvodov, napr. preto, že vykonávajú zárobkovú činnosť, žijú v zahraničí, preto, že ich zdravotný stav to nedovoľuje a pod.?
Áno, majetok sa skúma, občan prikladá k
žiadosti vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu. Za majetok sa považujú nehnuteľné veci
a hnuteľné veci vrátane peňažných úspor.
Za hodnotu majetku je možné považovať
len podiel majetku pripadajúci na prijímateľa sociálnej služby. Za majetok sa nepovažujú: nehnuteľnosť, ktorú prijímateľ sociálnej
služby užíva na trvalé bývanie, ani nehnuteľnosť, ktorú užívajú na trvalé bývanie manžel (manželka), deti, rodičia prijímateľa sociálnej služby, ani iná fyzická osoba na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, pôda.

Čo všetko je možné, aby si občan do zariadenia priniesol zo svojho domáceho
prostredia?
Je to individuálne a závisí to od poskytovateľa sociálnych služieb, sociálne zariadenia v
zmysle vyššie uvedeného zákona sú povinné dodržiavať štandardy kvality poskytovaných sociálnych služieb, musia byť vybavené po všetkých stránkach. Ak máte na mysli
osobné veci, klienti si nosia okrem ošatenia
aj veci osobnej spotreby, najdôležitejšie sú
spomienkové predmety, ako fotografie, obľúbené knihy a darčeky od blízkych.
Ako prežívajú umiestnenie klienti a ich
rodinní príslušníci?
Umiestnenie do zariadenia je pre každého
človeka ťažké a väčšinou sa k tomuto rozhodnutiu pristupuje ako k nevyhnutnému
kroku, k spokojnému žitiu človeka, ktorý je
odkázaný k pomoci druhých. Aj Albert Einstein napísal „Neplač, že zapadlo slnko, lebo
slzy Ti zabránia uvidieť hviezdy.“
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Aktivity našej školy v Pustých Úľanoch
Po júnových oslavách 50. výročia založenia
našej školy a koncoročných písomkách a skúšaniach sa nielen žiaci konečne dočkali vytúžených prázdnin, ale aj učitelia si išli odpočinúť a načerpať nové sily do ďalšieho školského roku. Čas sa však nedá zastaviť. Opäť prišiel 1. september a s ním aj nový školský rok.
Deti plné zážitkov z prázdnin zasadli do školských lavíc a učitelia sa chopili svojej výchovnej a vzdelávacej práce.
September sme odštartovali športovo. Naša
škola sa zapojila do Európskeho týždňa športu. V pondelok 12.septembra všetci naši žiaci
so svojimi triednymi učiteľmi odbehli štafetový beh zdravia, navštívili obecný dom, kde
záhradkári pripravili krásnu výstavu ovocia,
zeleniny a kvetov. Žiaci na hodinách besedovali o zdravej výžive a význame športu a pohybu pre zdravie.
V októbri sa o zdravej výžive hovorilo častejšie. Aj v tomto roku sa naša škola zapojila do projektu Hovorme o jedle. O ovocí, zelenine a zdravej výžive sa besedovalo takmer
na každej hodine. A nielen teoreticky, ale aj
prakticky.Deti so svojimi učiteľkami v triedach pripravili krásne výstavy z úrody zo svojich záhrad, naučili sa pripraviť zdravé a chutné jedlá z ovocia a zeleniny.
Naši šiestaci absolvovali plavecký výcvik v
krytej plavárni v Šali. Pod vedením inštruktorov si zdokonaľovali svoje plavecké zručnosti a po záverečných pretekoch sa ukázalo, že
medzi šiestakmi nemáme žiadnych neplavcov, pretože sa všetci naučili plávať.
Začiatkom novembra prebehol zber papiera. Najviac vyzbierali žiaci 4.A (53,4 kg na žiaka), 2. miesto patrí 3. triede (34,7 kg na žiaka)

a na 3. mieste skončila 8.A (19,5 kg na žiaka). Ďakujeme zúčastneným deťom aj rodičom a chceme vyzvať
aj všetkých ostatných, aby sa v budúcnosti zapojili do zberu, pretože tým chránime naše lesy a prispievame k záchrane
stromov potrebných
pre tvorbu tak vzácneho kyslíka. Obraciame sa aj na obyvateľov Pustých Úľan, ktorí majú papier do zberu, aby to dali vedieť do školy a žiaci ho prídu
zobrať priamo k nim.
November sa niesol v duchu súťaží a testovania. Naši piataci sa zapojili do súťaže iBobor,
ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem
žiakov o informačné a komunikačné technológie. Úspešný riešitelia sú S. Müller, J. Jančík
a P. Strnádelová.
V novembri prebehlo aj testovanie vedomostí zo slovenského jazyka a matematiky
našich piatakov, deviatakov a ôsmaci sa pasovali aj s otázkami z fyziky, dejepisu a všeobecných študijných predpokladov.
V decembri našu školu navštívil Mikuláš, ktorý rozdával deťom sladkú odmenu za krásne
piesne a básne. Naše pani učiteľky Janeková,
Sabová, Karnišová a Strnádelová sa zúčastnili vianočných trhov v obecnom kultúrnom
dome a pripravili pre deti zaujímavé tvorivé
aktivity. Deti aj rodičia si mohli vyskúšať pod
vedením pani Janekovej ako sa správa hlina

pod prstami a vymodelovali si krásne vianočné ozdoby.
Vybraní žiaci si rozširovali svoje vedomosti aj
na výstave kozmonautiky v bratislavskej Inchebe. Bol to nezabudnuteľný zážitok.
Najlepší žiaci v matematike a v anglickom jazyku sa zúčastnili olympiády z matematiky a
anglického jazyka.
Naše volejbalistky pod vedením p. učiteľky
Karnišovej získali 1. miesto v okrese a postúpili na krajské majstrovstvá. Držíme im palce!
Som učiteľkou na tejto škole už piaty rok a
od tohto školského roka som prevzala funkciu zástupkyne školy po pani Vrbovskej, ktorá mi odovzdáva cenné skúsenosti z dlhoročnej praxe vo funkcii, za čo jej pekne ďakujem.
Som rada, že môžem byť súčasťou kolektívu pedagógov tejto školy a spolu sa budeme
snažiť správne vychovávať a vzdelávať všetky
deti. Chcem všetkým popriať veľa trpezlivosti
a železného zdravia do ďalších rokov.
Mgr. Iveta Sabová

Otvorili sme štvrtú triedu materskej školy
V posledných rokoch, ako je známe, pretrvávajú problémy s prijatím dieťaťa do materskej školy. Táto skutočnosť sa dotýkala aj našej materskej školy. Po dlhých rokoch sa nám
podarilo situáciu vyriešiť otvorením novej
triedy v rekonštruovaných priestoroch bývalej knižnice a lekárne. Zriadením novej triedy
sme mohli prijať 16 detí a tým vyriešiť rodičom problém s umiestnením dieťaťa. Prijaté
boli aj deti, ktorých mamičky sú na materskej
dovolenke s druhým dieťaťom. Priestory novej triedy sú útulné, pekné. Deti majú novú
šatňu, herňu, umyváreň i samostatnú jedáleň. Sú zariadené novým nábytkom, zakúpili sme deťom nové hračky. I keď s adaptá-

ciou niektorých detí boli v začiatkoch menšie
problémy, zvykli si už všetky deti, sú šťastné ,
veselé a spokojné.
Otvorenie novej triedy v súčasnej zložitej ekonomickej situácii v školstve nebolo jednoduché. Bolo potrebné získať finančné prostriedky. A tiež presvedčiť p. starostu,
aby nám boli vrátené priestory knižnice a lekárne. A preto by som chcela veľmi poďakovať v mene svojom a kolektívu zamestnancov, ale i rodičov p. starostovi Ing. Henrichovi Čambálovi za jeho ústretovosť a iniciatívu
na rekonštrukcii. Zabezpečil všetky stavebné
práce tak, že v septembri bola trieda otvorená. Tiež patrí poďakovanie aj Obecnému za-

stupiteľstvu v Pustých Úľanoch za odsúhlasenie finančných prostriedkov na zriadenie novej triedy. Rekonštrukcia bola uskutočnená a
prevádzka schválená príslušným hygienikom
k spokojnosti. P. učiteľky skrášlili priestory výzdobou a pripravujú pre deti podnetné
prostredie na realizáciu rôznych aktivít a to
nielen v novej triede, ale vo všetkých triedach materskej školy. Spoločne sme privítali Mikuláša, ďakujeme rodičom, že nám pomohli s naplnením balíčkov pre deti. Na vianočnej besiedke sa deti tešili z nových hračiek . Ďakujeme rodičom – sponzorom za zakúpenie hračiek a finančnú pomoc.
Anna Kašubová, riaditeľka MŠ a kolektív
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Matica slovenská v našej obci
Svoj príspevok by som rada začala spätným
pohľadom na VI. ročník vatry pri príležitosti Dňa ústavy a rozlúčku s letom, ktorú hodnotíme ako vydarenú akciu. Chcem poďakovať nielen našim členom, ktorí túto akciu pre
všetkých pripravili, obecnému úradu za spoluprácu pri jej príprave, a v neposlednom
rade aj vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili a verím, že aj príjemne zabavili pri programe, postretávali a podebatovali s ľuďmi, ktorých ste možno už aj dlhšie nevideli, resp.
ste spoznali nových ľudí. Program vatry sme
zamerali tak ako sa vždy snažíme, pre všetky vekové kategórie, aby si každý vybral to,
čo mu najviac vyhovuje. V priestoroch kultúrneho domu mali možnosť návštevníci vidieť výstavu paličkovaných obrazov pani Judity Glassovej, či ukážku ručných prác pani
Márie Slobodovej. S ohlasom sa stretla a prítomných pozabávala hudobná skupina Slnečnica, či bohatý program pre deti. Ako
vždy všetkých rozhýbala Zumba s Valikou
a následne diskotéka. Aj keď vieme, že je
ešte vždy čo vylepšiť a napraviť, tak sa už teraz všetci spoločne môžeme tešiť na VII. ročník tejto vydarenej akcie.
Za poznávaním a históriou sme sa na jeseň
vybrali do malebnej moravskej obce Lednice, kde ani celý deň nestačil na to, aby sme
si prezreli celú ponuku atrakcií Lednického zámku a okolia. Spomienka na návštevu interiérov zámku, na prekrásne prostredie v zámockom parku, či výhľad na okolie

z minaretu, alebo plavba lodičkou k Janovmu hradu v nás na dlho zanechala príjemný pocit z vydareného výletu. Ďalším zaujímavým podujatím našej organizácie bol aj
adventný výlet do blízkej Nitry. V prvej časti
popoludnia nám fundovaný sprievodca porozprával a ukázal krásy a pamätihodnosti mesta Nitry, kde sme sa nestačili diviť, koľko vzácností a pokladov toto mesto ukrýva. Po prehliadke mesta sme mali možnosť
užiť si adventnú atmosféru na vianočných trhoch v centre mesta. Večer sme zavŕšili
návštevou divadelného predstavenia v Divadle Andrea Bagara.
Rok 2016 sme ukončili vianočným posedením členov našej
miestnej organizácie,
na ktorom nám prváčikovia, pod vedením
triednej učiteľky a našej členky pani Janky Strnádelovej predviedli pásmo k nad-

chádzajúcim sviatkom. Účinkujúci za svoj
výkon zožali dlhý potlesk a slová pochvaly.
Bolo to milé zakončenie roka nielen pre nás,
ale aj pre rodičov, ktorí deti priviedli a tiež
sa s nami zabavili pri ich milom programe,
v ktorom nám pripomenuli zvyky a tradície,
na ktoré si z nás pomerne už málokto pamätá. Veď práve aj o tom je naša práca, aby sme
pre naše deti, vnukov či pravnukov zanechali kus tradícií.
Tento rok 2017 začneme výročnou členskou
schôdzou, kde sa v krátkosti vrátime k bilancii roku predchádzajúcemu, ale chystáme
aj niečo nové, o čom by som sa ešte nerada
zmieňovala konkrétne, ale určite sa v závere roka máme na čo spoločne tešiť. Ale predtým bude ešte leto a spomínaný už VII ročník vatry.
Tak čo, vážení, nechce sa k nám niekto pridať a ponúknuť niečo zo seba, nápad, názor,
podnet, aby sme spoločne mohli prispieť
a zachovať niečo z týchto tradícií? Vítaní ste
všetci a pevne verím, že v tom roku naša organizácia prekoná hranicu 50 členov.
Juliana Benkovská,
tajomníčka MO MS

Ochrana životného prostredia a ekológia
Komisia pre ochranu životného prostredia
a ekológiu sa v tomto roku aktívne podieľala na jarnom a jesennom upratovaní obce.
Ďakujem všetkým spoluobčanom, ktorí napriek veľkej nepriazni počasia v dané dni, využili možnosť likvidácie odpadu zo svojich
dvorov. O to bol smutnejší fakt, že po týchto
upratovacích víkendoch sa hneď začali kopiť
odpadky za obcou!
Začiatkom septembra sme pomohli kultúrnej komisii pri príprave osláv mikroregiónu
v Páci. Stánok, ktorým sme reprezentovali
našu obec, sme sa snažili čo najviac zútulniť
a skrášliť. Dovolím si hrdo skonštatovať, že
sme mali najkrajší stánok, čo môžu dosved-

čiť tí, ktorí do Pácu prišli. Tak ako pána starostu, či kultúrnu komisiu i mňa trápi, že napriek dobrej propagácii v obci, prišlo na toto
príjemné víkendové posedenie málo pustoúľančanov.
Z našej iniciatívy boli roznesené do každej
domácnosti informačné materiály o separovanom odpade a o zákaze pálenia. Je smutné, že ešte v ten večer sa našou obcou ťahal
dym! ČO SME TO ZA ĽUDIA...? S nemým úžasom sledujem po večeroch stúpajúci dym
zo záhrad a to práve počas tých dňoch, keď
je otvorené kompostovište! Taktiež na druhý
deň pribúdajúci bioodpad za dedinou!
V závere môjho krátkeho príhovoru sa ch-

cem veľmi poďakovať tým občanom, ktorým ochrana životného prostredia nie je ľahostajná. Tým, ktorý separujú, neodhadzujú
smeti na ulici, za obcou, či akýmkoľvek iným
spôsobom priložia ruku k pozitívnemu dielu! ĎAKUJEM!
Blížia sa Vianoce – sviatky pokoja! Len mne
osobne ten pokoj v posledný deň roka narúšajú delové salvy. Iste, to je môj názor! Je to
na jednej strane krásne. Ale poprechádzajte
sa na Nový rok po uliciach – vôňa pušného
prachu a tie smeti...!?
Ing. Anna Ivánková
predsed. komisie pre ochranu
životného prostredia a ekológiu
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Školská a kultúrna komisia
Účasť na Festivale Mikroregiónu 11plus
V dňoch 2. – 3. 9. sa naša obec prezentovala
na Festivale Mikroregiónu 11plus tradičnými remeslami. Festival sa konal v priestoroch
kúpaliska v miestnej časti Pác. Pusté Úľany na tomto podujatí zastupovali p. Marta
Maszayová s výrobkami zo šúpolia, p. Emília
Repová v zastúpení dcéry Miriam Švirecovej
so servítkovou metódou a chutnými muffinkami s vyobrazeným erbom obce či kostolom sv. Ladislava, Ivetka Karnišová s ručne zhotovenými šperkami, p. Anna Fartelová – patchwork, a obdivu sa nevyhli ani drevorezby orla, fujaristov a veľkolepého šachového stola s figúrkami od p. Štefana Kašubu
a p. Miroslava Repu, ktorý zapožičal na festival okrem hračiek z dreva a záhradných doplnkov aj stôl s človeče nehnevaj sa, pri ktorom sa vystriedalo niekoľko skupín detí aj
dospelých. P. Daniel Boris vystavil zopár svojich obrazov, o ktoré návštevníci prejavili záujem. V úľanskom stánku však nechýbali ani
chutné praclíky p. Kilíkovej, a čerstvý kozí syr
Ing. Anny Ivánkovej, ktorá zároveň zabezpečila aj kvetinovú výzdobu nášho stánku. A
nesmiem zabudnúť na deti z keramického
krúžku zo ZŠ, pod vedením p. učiteľky Marty
Janekovej, ktoré prezentovali návštevníkom
široký výber svojich výrobkov.
Myslím, že nebudem hovoriť iba za seba keď
poviem, že sme prežili dva dni v príjemnej
atmosfére, na pódiu sa vystriedalo niekoľko
dychoviek, folklórnych a speváckych súborov, kde nechýbala Úľančanka. Program trval
do neskorých nočných hodín a usporiadatelia nezabudli ani na tých najmenších. Festival Mikroregión 11plus sa bude konať každý
rok v inej obci, budúci rok sa uvidíme v Ab-

raháme. Touto cestou sa chcem poďakovať účastníkom a vystavovateľom, obecnému
úradu za zabezpečenie a pomoc
pri preprave exponátov.
Kde sa vzal, tu sa
vzal...
Ani tento rok naše
deti neobišiel Mikuláš so svojimi
pomocníkmi. Svoju cestu obcou začali na hornom konci dediny už o 14 hodine a skončili na Porosi po 19 hodine. Mráz
poriadne štípal, ale na koči vládla veselá nálada. Kone rezko klopkali ulicami a Mikuláš,
čertica a anjel mali plné ruky práce s rozdávaním balíčkov. Chvíľami sme nevedeli, či
majú deti väčšiu radosť z trojice, alebo z koníkov, ktoré si mohli pohladiť. Mikuláš si vypočul veľa krásnych básničiek a pesničiek,
ktoré si detičky pripravili, ale v niektorých
prípadoch sa musela čertica skryť za anjela, lebo cez slzičky sa veľmi zle recitovalo a
spievalo. Ďakujeme Mikulášovi, anjelovi a
čertici, že nezabudli na dobré deti.
Vianočné trhy
A ďalším dátumom 10.12. sme mali možnosť
sa na chvíľu zastaviť v predvianočnom zhone a vychutnať pokojnú atmosféru na Vianočných trhoch v OD Orlovni. Tento rok a na
tomto mieste sa zišlo predávajúcich v hoj-

nom počte. Sortiment ponúkaných výrobkov bol naozaj pestrý. Od ikebán, svietnikov,
vianočných oblátok, medovníčkov, sviečok,
šperkov, vianočných ozdôb a doplnkov do
domácností ako i teplých pletených výrobkov po patchwork, detských výtvorov, ktoré
ste si mohli zakúpiť a posedieť pri voňavom
punči a cigánskej. Nechýbali zákusky a koláčiky, ktoré napiekli naše mamičky a babičky
detí z MŠ a ZŠ. O aktivity pre deti sa postarali
pani učiteľky zo ZŠ a ŠKD.
A na záver chcem vyjadriť vďaku p. starostovi Ing. H. Čambálovi, členom školskej a kultúrnej komisie, kolegom z obecného zastupiteľstva, organizáciám v obci, MŠ, ZŠ aj jednotlivcom, ktorí sú nápomocní pri usporadúvaní obecných podujatí, či už je to účasťou, pomocnou rukou, alebo zabezpečením
financií, patrí Vám veľké ďakujem.
Eva Fartelová a kolektív
školskej a kultúrnej komisie

Spevácky súbor ÚĽANČANKA oslavoval

V tomto roku súbor ÚĽANČANKA oslávil
svoje 10.výročie vzniku. Oslava sa konala
4.11.2016 za účasti všetkých členov základnej organizácie a pozvaných hostí.
Na úvod predsedníčka ZO SZZP a zároveň aj
vedúca súboru p. Müllerová oboznámila prítomných o vzniku súboru.
Na založení speváckeho súboru má veľký podiel p. NAGY, vtedajší tajomník okresnej rady SZZP v Galante, ktorý ma poprosil, či by som z členiek základnej organizácie, ktoré pekne spievajú nezostavila súbor
v počte 6 speváčok, s ktorými by sme vy-

stúpili v rámci organizácie na HUDOBNOM
KĽÚČI v Košútoch. Festivalu sme sa zúčastnili so speváčkami p. Nováková, p. Činčarová p.
Klačanová. p. Kanisová,
p.Haruštiaková. p. Horáková.
Získali sme 3.miesto
bolo to veľké ocenenie
pre náš tzv. začiatok.
Súbor sa začal rozširovať o viacej speváčok a
tým vznikol aj názov ÚĽANČANKA, ktorý navrhla bývala speváčka p. Klačanová a všetci
súhlasili.
V priebehu 10 rokov okrem účinkovania v
našej obci, sme na pozvanie účinkovali na
rôznych akciách mimo našej obce. Najviac
vystúpení sme absolvovali v centre seniorov
ANTONIUS v Sládkovičove.
Hudobne nás do prevádza p. FILIP, ktorý je i
autorom piesní, ktoré skladá pre súbor. Zúčastnili sme sa s ním festivalu piesní ll mikroregiónov v Páci.

Výročie sme oslávili v hudobnej nálade s poďakovaním členkám súboru, ktoré 10 rokov
svojimi krásnymi hlasmi reprezentovali náš
súbor ako i obec,
p. Nováková Žofia, ktorá spieva v súbore
10rokov,
p. Činčarová Františka bola členkou súboru
necelých 10rokov,
p. Lučanská Anna spievala tiež necelých rokov 10 rokov,
p. Kubicová Mária ktorá tiež spievala necelých 10rokov.
10 rokov ubehlo ako bystrá voda sa spieva
v jednej našej piesni, náš súbor sa vylepšuje, chceme sa zúčastňovať rôznych celoslovenských festivalov speváckych súborov seniorov a k tomu potrebujeme finančnú podporu.
Poďakovanie patrí p. starostovi Čambálovi,
ktorý podporuje činnosť nášho speváckeho
súboru ako i poslancom OZ, ako i všetkým,
ktorí nás finančne počas 10 rokov podporovali aby súbor mohol existovať a reprezentovať našu obec.
Ing. Eva Šuráková, podpredsedníčka ZOSZZP
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Koncerty v kostole sv. Ladislava,
uhorského kráľa, v Pustých Úľanoch
„Už len ten dramatický nástup: v jedinom
pevnom len raz sa zachvevšom tóne a, čo
je lesklý ako čerstvo nabrúsená sekera... Sekera zaťatá do vysokej jedle. Gilotína padá
na oholenú šiju. Alebo je to skôr oslepujúci blesk: aj kľukatým tvarom, čo zbehne zhora nadol cez tri oktávy až k najhlbšiemu tónu
klaviatúry... Priestor je rozčesnutý napoly,
hory sa trasú, zem sa zatmie ako v údolí tieňov smrti... V zopätí blesku vybuchne hrom
pedálového d – a hneď ho prikryje mohutná disharmónia, končiaca uvoľnením... Nad
hlavami, v treťom manuáli, na oblohe sa z ničoho nič ozvú vtáčiky, čvirikajú, štebocú...
Chrám stojí, hory sa nezrútili, človek žije. Len
vzduch (a v ňom pľúca, krv i to malé človekovo srdce) ostáva akýsi vyčistený ozónom
tej búrky...“ Takto opisuje organovú hudbu v chráme Ivan Kadlečík vo svojej zbierke
„Rapsódie a miniatúry“. Ivan Kadlečík, ktorého prsty preludovali na organe evanjelického kostola v Pustých Úľanoch, kde prežil časť
svojho života. Len o pár metrov ďalej, v priateľskej blízkosti odrážajúcej pokojné súžitie
dvoch kresťanských denominácií, sa v okolí
katolíckeho kostola šíria tóny rovnakého nástroja – starého, vzácneho organu. Je advent
a do tmy sa cez okná chrámu šíri mäkké teplo pozývajúce ponoriť sa do čara hudby...

Tretiu adventnú nedeľu sa v kostole sv. Ladislava uskutočnil už tradičný adventný organový koncert. Po umeleckom majstrovstve
Stanislava Šurina, Martina Baka, Petra Vymazala, Štefana Ternóczkého, ktorých sme mali
možnosť v Pustých Úľanoch počuť v minulosti, tentokrát do r.-k. kostola zavítal Ján Vladimír Michalko – významný predstaviteľ organového interpretačného umenia v domácom i medzinárodnom kontexte, profesor
organovej hry a bývalý dekan na Hudobnej
a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických
umení v Bratislave.
Ján Vladimír Michalko je známy najmä svojim interpretačným majstrovstvom, ktoré
predviedol prostredníctvom skladieb Theodora Grünbergera, Johanna Ludwiga Krebsa, Guiseppeho Gherardeschiho, Gaetana Valerja či Jacquesa Nicolasa Lemmensa. Podobne ako jeho predchodcovia, aj J. V. Michalko prišiel podporiť snahu miestnej komunity
ponúkajúcej kultúrne vyžitie pre spoluobčanov, záchranu umeleckých a kultúrnych pamiatok, ale najmä prispieť svojou hrou k poďakovaniu všetkým, ktorí sa posledné roky
venujú obnove a rekonštrukcii r.-k. kostola,
vrátane historického organu z dielne Vincenta Možného. Koncertu predchádzalo predstavenie novej publikácie „Kostol sv. Ladisla-

va, uhorského kráľa, v Pustých Úľanoch, ktorá je nielen historickým prierezom komplexných informácií a faktov o miestnom r.-k.
kostole a miestnej farnosti, ale aj zdokumentovaním jeho aktuálnej rekonštrukcie. Po
koncerte nasledovalo už tradičné malé pohostenie, ktoré ponúklo priestor pre vzájomné rozhovory, stretnutia a zdieľanie zážitkov.
Vo vianočnej, prázdninovej atmosfére pohody sa niesol aj Trojkráľový koncert Anny Veselovskej, ktorá pravidelne v novoročnom
období venuje svoj čas a talent obci vo forme komorného koncertu v kostole. Niekedy
sama, inokedy so sestrou Dominikou a tentokrát s miestnym chrámovým zborom sv.
Ladislava. V treskúcej zime jej sýty hlas, gitara a neopakovateľné prevedenie rozohriali srdcia všetkých prítomných a už piaty rok
v rámci tradície poskytli príležitosť stretnúť
sa zaželať si to najlepšie do nového roka. Do
príbytkov sme si tak okrem doznievajúcich
tónov odnášali aj príjemnú atmosféru zimného večera s vôňou vianočných medovníkov.
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že sme mali možnosť
zdieľať čas a atmosféru sviatočných chvíľ.
Za organizátorov koncertov
doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
Pre Úľany – Pro Fudemus, n.o.

Futbal v obci počas roka 2016
V roku 2016 sa podarilo znovu skompletizovať jednotlivé vekové kategórie v našom
klube. Táto skutočnosť je veľkým medzníkom od doby spred dvoch rokov, kedy nové
vedenie prevzalo futbal s takmer žiadnym
aktívnym hráčom, ktorý by našu obec reprezentoval.
Momentálne máme družstvo žiakov pod vedením Leony Mullerovej a trénera Tomáša Onofreja, družstvo dorastu pod vedením
Ladislava Pitela a trénera Vladimíra Grúza,
družstvo dospelých pod vedením Branislava Brandysa a trénera Miroslava Tótha. Zásluhou uvedených ľudí sa nám darí vytvárať
podmienky pre našich reprezentantov, ktoré zabezpečujú futbalu v obci priaznivú budúcnosť. No nielen im patrí veľká vďaka, za
technické a materiálne zabezpečenie musíme poďakovať sponzorom a hlavne obecnému zastupiteľstvu na čele so starostom, bez
ktorých by tento stav nebol možný.

V družstve žiakov našu obec momentálne
reprezentuje viac ako dvadsať detí, ktoré sa
svojou usilovnou snahou a tréningom snažia
byť dobrými futbalistami. Po vyjadrení tré-

nera na otázku ,,ako to vidíš?“ znela jeho odpoveď jednoznačne: „z väčšiny z nich budú
futbalisti“.
Chlapci dorastu boli vychovávaný spolu „odmalička“ a je vidno, že o seba na ihrisku vedia. Od leta našu obec reprezentujú v III. lige
bratislavského kraja. Po začiatočných problémoch a konsolidácii družstva je v mnoho zápasoch viac ako vyrovnaným súpe-

rom ostatných družstiev hrajúcich v uvedenej súťaži.
Družstvo dospelých tiež prechádza rôznymi
zmenami a postupne sa to začína prejavovať
aj na výsledkoch, ktoré sa postupne zlepšujú. Pri uvedenej tendencii veríme, že v blízkej dobe vznikne kolektív, ktorý bude viac
ako vyrovnaným protivníkom nejednému
mužstvu v okrese.
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Štátny sviatok
Separovaný zber
TKO UTOROK- nepárny t.- dvojtýždenný vývoz
UTOROK- párny t.- týždenný
UTOROK- posledný ut.v mesiaci- mesačný vývoz

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava

dispecingsc@avesk.sk
Tel.: +421 (0)2 4592 5809
www.avesk.sk

