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Správa o stave obce Pusté Úľany
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vás v tento predvianočný
- adventný čas srdečne pozdravila a zaželala
Vám pokojné vianočné sviatky, plné lásky,
radosti, porozumenia a všetko najlepšie
v roku 2014.
V období Vianoc v nás viac ako kedykoľvek
predtým ožívajú spomienky. Pripomíname si
tradície, odkladáme bokom všednosť bežných
dní a uvedomujeme si silu rodiny, priateľstva,
lásky a tolerancie. Je to tiež čas, keď sa niektorí
v myšlienkach vraciame k prežitým udalostiam a v duchu hodnotíme uplynulé obdobie.
Touto myšlienkou sa dnes zaoberám aj ja.
Áno, bolo to v roku 2012, keď tento časopis
uzrel svetlo sveta a začal Vás informovať
o dianí v našej obci. Dnes sa Vám prihováram
na jeho stránkach už po piaty raz.
Tento priestor využijem na to, aby som
Vám v skratke pripomenula, čím žila naša
obec za ostatné štyri roky. Uvádzam len
najzákladnejšie investície a udalosti.
Stihli sme toho vykonať veľa, no nie vždy bolo
možné uskutočniť zámery schválené obecným
zastupiteľstvom, lebo obec žije a pôsobí
v daných politických a spoločenských podmienkach, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú
dianie v celej spoločnosti. Napríklad v roku
2013 sme museli rešpektovať podmienky
určené Memorandom o spolupráci pri riešení
dopadov finančnej a hospodárskej krízy
na slovenskú spoločnosť medzi vládou SR
a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS),
keď obce nesmeli investovať a museli šetriť
verejné finančné prostriedky. Ale pekne po
poriadku:

rok 2011
t
t
t
t
t
t
t
t
t

úbytok príjmu obce cca 15 tis EUR (daň
za jadrové zariadenia - zmena zákona)
záväzok vo výške 35 905 EUR vyplývajúci z obchodných zmlúv z roku 2010
výška úveru na začiatku roka 48 510
EUR
upravili sme sobášnu sieň
vyrobili sme nové pódium v kultúrnom
dome
volili sme nového hlavného kontrolóra
zabezpečili sme sčítanie obyvateľov,
domov a bytov
zabezpečili sme výdaj potravinovej pomoci sociálne slabším spoluobčanom
zrekonštruovali sme hygienické zariadenie a časti strechy škôlky

Odkúpenie budovy Fealplastu

Výstavba parkoviska

t

t

t

t
t

ZŠ v Pustých Úľanoch je
10. najlepšou školou na
Slovensku
vysporiadali sme vlastníctva
starého obecného úradu na
list vlastníctva obce
vybudovali sme I. etapu
kanalizácie v hodnote 205
651 EUR
doplnili sme technológiu
ČOV v hodnote 3 500 EUR
do konca roka sme splatili
dlh vo výške 9 700 EUR

rok 2012
t
t

t

t
t

t

úvýška úveru na začiatku
roka 38 810 EUR
zorganizovali sme kultúrne
podujatie „Ochutnávka
jedál starých materí“ pre
8 okolitých obcí
kúpili sme nehnuteľností pri
kultúrnom dome vo výške
45 000 EUR
nákup nehnuteľností v centre
obce vo výške 65 520 EUR
nákup dlhodobého
hnuteľného majetku (auto
11 500 EUR, vežové hodiny
5 000 EUR)
výstavba chodníkov cez park
pri kostole v hodnote 16 972
EUR
t s deťmi sme
navštívili pána
prezidenta
t stali sme sa zakladajúcim členom
Mikroregiónu 11
PLUS
t vybudovali
sme 2. etapu
obecnej kanalizácie v hodnote
228 066 EUR

t
t
t

t

t
t

vydanie historicky prvého čísla obecného časopisu Pustoúľančan
výmena okien na MŠ
výstavba detského ihriska zo
združených finančných prostriedkov
v celkovej výške 8 215 EUR
odstránili sme starý sklad a vybudovali
sme bariérové oplotenie za starým
obecným úradom
do konca roka bol splatený dlh vo výške
9 700 EUR
založili sme chránenú dielňu a získali
sme na ňu 4 583 EUR dotáciu od
UPSVaR
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rok 2013
t
t
t
t

t
t
t
t
t

t

t
t

výška úveru na začiatku roka
29 109 EUR
zorganizovali sme obecnú zbierku na
pomoc po požiari domu rodiny Kačovej
bolo ukončené konanie ROEP a všetky
pozemky zapísané do LV občanov
zmodernizovali sme spôsob spracovania údajov na OcÚ, výmena počítačov
v hodnote 3 672 EUR
zrekonštruovali sme strechu na
štadióne vo výške 14 192 EUR
zrekonštruovali sme sochy sv. Floriána
a J. Nepomuckého vo výške 9 795 EUR
dobudovali sme kanalizáciu stoky
C a C2 vo výške 19 108 EUR
zrekonštruovali sme vykurovanie
telocvične ZŠ v hodnote 16 500 EUR
Projekt Comenius – privítali sme
a týždeň sme hostili zástupcov 5 európskych krajín,
zrekonštruovali sme 2 autobusové
zastávky a nástupné ostrovčeky v hodnote 16 562 EUR
zrekonštruovali sme verejné osvetlenie
na Pavlickej ul. vo výške 8 000 EUR
každoročne obec vykonávala jarné
a jesenné upratovanie so separáciou
odpadov a opakovaným vývozom
plných kontajnerov

t
t

t
t

t

vybudovali sme parkovisko pri cintoríne
vo výške 52 321 EUR
oprava havarijného stavu odvodnenia
šatní a svahu pri štadióne vo výške
15 803 EUR
zrekonštruovali sme súsošie Najsvätejšej
Trojice vo výške 5 742 EUR
ZŠ zorganizovala celoslovenskú súťaž
RoboCup 2014 a chlapci priniesli zlato
z celosvetovej súťaže RoboCup konanej
v Brazilií, v kategórii supertímov - futbal
do 14 rokov, Zároveň získali ocenenie za
najlepšie interview v anglickom jazyku.
Zrekonštruovali sme kompletné zariadenie kuchyne v kultúrnom dome vo

t
t

t

t
t

t

t

t
Stretnutie dôchodcov

t

t

t

vykonali sme odborný orez chránených
stromov a vysadili sme 54 ks nových
stromov v celkovej hodnote cca
10 000 EUR
úspešne sme ukončili verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby
„Kanalizácia a rekonštrukcia obecných
komunikácií“ v celkovej hodnote
2 312 187 EUR
uzatvorili sme nájomnú zmluvu na
prenájom stavebného dvora vo výške
72 500 EUR

t

t
t

t

výške 13 044 EUR
oslávili sme 300 rokov rímskokatolíckeho kostola sv. Ladislava, ukončenie
jeho rekonštrukcie a vysviacka kostola
zrekonštruovali sme obradnú sieň domu
smútku vo výške 19 000 EUR
Odstránili sme dom v centre obce

t
t

a vybudovali sme bariérové oplotenia
v cene 10 382 EUR
vybudovali sme zavlažovací systém
ihrísk v hodnote 23 000 EUR
zorganizovali sme kultúrno-spoločenské
podujatie pri príležitosti 250. a
280. výročia narodenia hudobných
skladateľov – slávnych rodákov pod názvom „Hudobné ohliadnutie za Jánom
Lavottom a Matejom Kamenickým –
rodákmi z Pustých Úľan“
Obec bola vyznamenaná pamätnou
medailou predsedu TTSK Tibora Mikuša
za zachovávanie národných a kultúrnych
tradícií a posilňovanie vlastenectva
spolu s členmi Mikroregiónu zakladáme
Miestnu akčnú skupinu (MAS)
v termíne sme podali kompletnú žiadosť
o poskytnutie dotácie na výstavbu
kanalizácie na Envinmentálny fond
bezodplatne sme zlikvidovali drevnú
hmotu a haluzovinu uloženú na kompostovisku
vybavili sme stavebné povolenie na
novú autobusovú zastávku v centre
obce,
vybavili sme stavebné povolenie na
doplnenie chodníka na Pavlickej ulici,
do konca roka bude vypracovaný projekt na výstavbu chodníka od autobusovej zastávky Hlavná ul. po Záhradnú
ulicu
doplnili sme vodorovné dopravné
značenie v obci
osadili sme LED osvetlenie na časti NSO
Poroské a novú vianočnú výzdobu

t

t

t

t

úvýška úveru na začiatku roka
24 259 EUR
vykonávajú sa dokončovacie práce na
územnom pláne obce (2002-2014) vo
výške 18 440 EUR
každoročne sme spolu so
spoločenskými organizáciami usporadúvali Deň obce
Odkúpili sme budovu a pozemky
bývalého FEALPLASTU vo výške
75 000 EUR
vybudovali sme parkovisko pri kostole
vo výške 24 863 EUR

Zrekonštruované súsošie

t

Pôvodné súsošie

rok 2014
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Grafické zobrazenie hospodárenia obce
Na lepšiu orientáciu prikladám niekoľko grafických zobrazení hospodárenia obce.
Dlhodobý hmotný majetok v tisícoch eur

Projekty s príspevkom od darcov
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Úvery

Počet platných hlasov pre
jednotlivých kandidátov na
funkciu poslanca obecného
zastupiteľstva v Pustých
Úľanoch (15.novembra 2014 )

Vývoj nákladov na energie v eurách
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346 hlasov

3. Drahotína Šimeková,Ing. 306 hlasov
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1. Henrich Čambál, Ing.
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Vývoj príjmov v tisícoch eur k 31.12. (2014 k 5.12.)
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Počet platných hlasov pre
jednotlivých kandidátov na
funkciu starostu obce v Pustých
Úľanoch (15.novembra 2014 )
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3. Juraj Sopkuliak
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4. Daniela Budošová
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5. Drahomír Géc,Ing.,PhD. 347 hlasov
6. Peter Krchnavý

327 hlasov
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Stav dokončovania investícií a zaradenie do
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Materské centrum Včielka opäť otvorené!
Všimli ste si, že z budovy starého Obecného úradu počuť veselý detský džavot
a pýtali ste sa čo sa deje? To sa len zabávajú naše najmenšie detičky v Materskom centre. Koncom júna sme oprášili
hračky, vpustili nový vzduch a znovu
otvorili Materské centrum Včielka Pusté
Úľany. Človek je tvor spoločenský, avšak aj
tomu sa musí naučiť. Robiť rôzne činnosti
spolu, podeliť sa, požičať, počkať kým
niekto zaujímavú vec pustí z ruky a ja si
ju budem môcť zobrať. Pre nás dospelých
(väčšinou) samozrejmá vec, no deti sa to
všetko musia najskôr naučiť. A aby sme
toto učenie sa podporili, rozhodli sme sa
stretávať v centre. Postupne sa snažíme

ϮϬϭϮ

sǉǀŽũǀůĂƐƚŶǉĐŚŶĄŬůĂĚŽǀŶĂƓŬƀůŬƵ
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sǉǀŽũǀůĂƐƚŶǉĐŚŶĄŬůĂĚŽǀŶĂa:ĂĚƌƵǎŝŶƵ

detičkám pridávať aj nové aktivity tvorivé dielne s jedlou plastelínou, hry
rozvíjajúce ich psychomotorické schopnosti, tancovanie, spievanie... Radi medzi
nami uvítame všetky mamičky a oteckov
na materskej dovolenke každú stredu
a štvrtok od 16:00 do 18:00. V súčasnosti
fungujeme bez poplatkov na princípe
dobrovoľnosti. Niekto prinesie hračky,
niekto baterky do nich, iný varnú kanvicu,
alebo povysáva či vydezinfikuje hračky.
Ak by ste chceli Materské centrum v našej
obci podporiť, môžete detičkám darovať
papier na kreslenie, pastelky alebo hračky,
s ktorými sa Vaše deti už nehrajú a Vám
doma už iba zavadzajú. Vopred všetkým
ďakujeme.

Na záver Vás chcem oboznámiť o tom,
že v hodnotení finančného zdravia obce
dosiahla obec Pusté Úľany 5,6 boda zo
6 možných a umiestnila sa tak medzi prvými
8% obcí z celkového počtu 2930 obcí na
Slovensku. Finančné zdravie obce vypovedá
o tom, do akej miery je hospodárenie
udržateľné a či príslušnej obci hospodárenie
spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy.
Finančné zdravie je jedno číslo v intervale
0 (najhoršie) až 6 (najlepšie), nezávislé
od roku, a počíta sa kombináciou piatich
vybraných indikátorov finančnej stability:
Celkového dlhu, Dlhovej služby, Záväzkov
neuhradených 60 a viac dní po lehote
splatnosti, Okamžitej likvidity a Základnej
bliancie. Za deklarovanými úspechmi je
potrebné vidieť prácu poslancov obecného
zastupiteľstva, pracovníkov obecného úradu,
ale aj dobrovoľníkov a členov spoločenských
organizácií pôsobiacich v obci. Patrí im
naše veľké ĎAKUJEM. Poďakovanie patrí
aj všetkým sponzorom, ktorí väčšou, či
menšou mierou finančne, alebo inak prispeli
k zdárnemu priebehu všetkých podujatí.
Vážení čitatelia, skôr ako nám nový rok dá
šancu naplniť naše ďalšie plány, ešte raz Vám
všetkým želám krásne Vianoce a do nového
roka pevné zdravie, príjemnú rodinnú
pohodu a veľa síl i úspechov v osobnom
i pracovnom živote pri napĺňaní našich
cieľov. Zároveň Vám ďakujem za spoluprácu
a dôveru.
Novému vedeniu obce želám veľa odhodlania, trpezlivosti, úspechov, ale aj zdravia
a tiež šťastia.
Drahotína Šimeková

www.puste-ulany.sk
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Robo Cup
Spravodajské médiá v súčasnosti na Slovensku venujú väčšiu pozornosť parlamentným
problémom, neprispôsobivým občanom,
pouličným šarvátkam, korupčným
škandálom. Som presvedčený, že stojí viac
ako za pozornosť upozorniť verejnosť na
príjemnú a mimoriadnu udalosť spojenú
s našou Základnou školou.
Na medzinárodnej súťaži v stavbe a programovaní robotov pre základné a stredné
školy Robo Cup 2014 v Brazílii, kde sa
zúčastnili žiaci našej ZŠ ako jediní zo
Slovenska. Účasť bola korunovaná veľkým
úspechom. O celom podujatí a atmosfére
svetového stretnutia mladých počítačových
nadšencov, som požiadal o rozhovor pána
riaditeľa ZŠ v našej obci Mgr. Ondreja
Boreka.
P. riaditeľ, ako vznikla myšlienka
a príležitosť, že žiaci našej ZŠ prejavili
záujem o robotické technológie?
Myšlienka vznikla veľmi, ale veľmi dávno.
Ešte ako mladý učiteľ fyziky som sa neuspokojoval s možnosťami, ktoré poskytoval
kabinet fyziky a požiadavky vtedajších osnov. Už vtedy, pred mnohými rokmi /1985/
som k prvým počítačom PMD 85, ktoré sme
mali na škole, zapájal periférne zariadenia,
ako snímače svetla, teploty a iné, ktoré sme
cez počítač pripájali napr. na hračkársky
žeriav, zhotovený skleník, v ktorom sa automaticky otvárali okná v závislosti od teploty
vzduchu, a podobné ďalšie zariadenia. Tam
boli začiatky robotiky na našej škole.
To boli začiatky, čo nasledovalo ďalej
a akým smerom ste sa uberali ďalej?
V roku 1995 si našu činnosť na škole a na
rôznych technických súťažiach všimli
členovia Slovenskej Spoločnosti Elektronikov a začala sa intenzívna spolupráca, ktorá
trvá dodnes. Prelomovým rokom v rozvoji robotických technológií bol rok 1999,
keď vznikol INFOVEK. Boli sme jednou z
pilotných škôl. Projekt INFOVEK umožňoval
školám rozvíjať sa v oblasti IKT. Bol to
obrovský prínos. Naša škola začala postupne
dokazovať, že naše nadšenie a zavádzanie
IKT do vyučovacieho procesu sa odzrkadlilo
v dosahovaných výsledkoch žiakov. Boli sme
školiacou školou v celoslovenskom meradle
v oblasti zavádzania IKT do vyučovacieho
procesu.
Prvý prenikavý úspech určite dodal odvahu pedagógom a žiakom dokázať niečo
viac ako na ostatných základných školách
na Slovensku?
Prvý „veľký“ úspech v oblasti robotizácie
sa dostavil v roku 2002, keď po postupe na
celoslovenskej súťaži RoboCup 2002 v Banskej Bystrici sme dostali právo našu vlasť
reprezentovať v Japonsku na celosvetovej
súťaži RoboCup 2002. Bol to neopísateľný
pocit a radosť žiakov , kolegov a občanov
Pustých Úľan. Na túto súťaž si žiaci museli
zhotoviť malého robota, ktorý po naprogramovaní samostatne hral futbal proti
podobnému robotovi alebo tancuje na

hudbu, alebo je záchranárom v rumovisku, kde musí sám nájsť obete
nešťastia. Naši žiaci na tejto súťaži
získali druhé miesto. Dodnes, my,
účastníci, pri pomyslení na vyhodnotenie súťaže máme zimomriavky na tele, keď si spomenieme na
vyhlasovanie výsledkov, keď naši
dvaja žiaci na pódium vystúpili
v dresoch so slovenským znakom.
Boli sme hrdí Slováci v Japonsku.
Sedem japonských televízií vysielalo vyhodnotenie súťaže. Boli sme
v tom čase prví z postsocialistických štátov, ktorí sa zúčastnili tejto
súťaže.
Nie je jednoduché vytvoriť priaznivé
podmienky a vzbudiť záujem žiakov
o vzdelávanie v nových technológiách?
Záujem by zo strany žiakov aj bol, ale
nastoliť smer, akým by sa mala poberať
ich činnosť, to už je ťažšie. Žiaci by sa radi
hrali, komunikovali cez počítače, mobily, ale
veľakrát o zbytočnostiach. Boli by radi, keby
im daný technický projekt hneď a zaraz bez
vloženej námahy fungoval. Naviesť žiakov
na zmysluplnú činnosť s najnovšími technológiami, to je výzva pre učiteľov. Toto nie
je ľahká cesta v dnešnej dobe.
Čo sa týka vytvárania podmienok, je to
o človeku a peniazoch. Mám obrovskú
radosť z dosiahnutých výsledkov mojich
žiakov a učiteľov. To ma posúva a dáva silu
pre prekonávanie prekážok. Mám šťastie,
že mám okolo seba priateľov - sponzorov,
obecné zastupiteľstvo, ktoré sa našej škole
snaží vždy pomôcť. Ešte keby bolo viac
financií pre školy v štátnej pokladnici.
Prvé stretnutie na svetovej súťaži prinieslo
nečakaný úspech, aký bol jej priebeh, aká
konkurencia a aké zážitky ste si priniesli
domov?
Prvé veľké víťazstvo dodalo silu, dôveru
a potvrdilo správnosť vytýčeného smeru.
Už 17 žiakov z našej malej školy bolo 10 krát
na celosvetových súťažiach. Naposledy
v Brazílii získali prvé miesto. Okrem zmysluplnej činnosti, získaných nových vedomostí,
nových priateľov, zdokonalenia sa v anglickom jazyku, nasmerovania vo výbere
svojej profesie, sa oboznámili so životom
a krásami daných krajín. Dvakrát Japonsko, USA, Čína, Mexiko, Brazília, Malajzia,
Indonézia, Nemecko, Rakúsko, Holandsko,
to sú nezabudnuteľné zážitky, ktoré ich
formujú a vytvárajú ich zdravý svetonázor.
Prví žiaci- účastníci súťaže, v Japonsku sú kybernetici. Čo viac dodať, len to, že ďakujem
za záujem.
P. riaditeľ čím novým a na akých stretnutiach a súťažiach v budúcnosti sa plánujete
zúčastniť?
Najnovšie sme pristúpili k usporiadaniu
dvoch ročníkov celoslovenskej súťaže RoboCup aj s medzinárodnou účasťou.

Prvé miesto Brazília RoboCup 2014

Minulý rok sme po prvýkrát zorganizovali
túto súťaž. Veľmi ma potešila účasť pána
ministra školstva. Podujatie malo veľký
úspech. Účastníci zo Slovinska, ktorí zažili
veľa podobných súťaží, sa vyslovili, že na
tejto súťaži cítili srdce usporiadateľov. To
bola najväčšia odmena pre mňa!
Áno, ideme ďalej, nechceme zaspať na
vavrínoch. Môj cieľ je dať talentovaným
žiakom v našej škole maximum, aj keď to
veľakrát nie je ľahké.
Ďalšou novinkou z prostredia robotiky na
našej škole je humanoidný robot NAO. NAO
vidí, rozpráva, počuje, chodí, tancuje. Vie
identifikovať tváre, reaguje na hlas a zaznamenáva pohyb okolo seba. Vie prejaviť
emócie, radosť, strach, hnev, prekvapenie,
smútok, dôveru, očakávanie a znechutenie.
Tieto jeho schopnosti sa prejavia, samozrejme, po dôkladnom naprogramovaní.
NAO na našej škole zatiaľ tancoval so žiakmi
na telesnej výchove, na výtvarnej výchove
porozprával
o maliaroch
futuristoch,
prváčikov
vyskúšal
z anglického
jazyka.
Pre žiakov je
obrovským
motivačným
činiteľom.
„Zatiaľ sme
jedinou základnou školou,
ktorá ho
vlastní”.
Ak by som
NAO rozpráva o futuristoch
na výtvarnej hodine
mohol, chcel
by som aj touto cestou poďakovať všetkým
tým, ktorí nás na tejto ceste podporovali
a naďalej budú. Ďakujem takým velikánom
v podpore mládeže, ako je Nadácia Jána
Korca VÚJE Trnava.
Ďakujem Vám za rozhovor a želám Vám,
ako aj ostatným pedagógom Základnej
školy v Pustých Úľanoch v novom roku veľa
úspechov.
Ivan Takáč
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Osobnosti hudobného sveta z Pustých Úľan:
Ján Lavotta a Matej Kamenický
Obaja sú hudobníci, obaja sú osobnosťami
Pustých Úľan a obaja mali okrúhle životné
jubileum. Ján Lavotta, zakladateľ verbunkovej hudby, husľový virtuóz, by oslavoval 250.
výročie, Matej Kamenický, zakladateľ poľskej
opery, 280. výročie svojho narodenia.
Pri tejto príležitosti ich rodná obec na čele

Poľskej republiky na Slovensku j.e. Tomasza
Chłońa adresovaný občanom Pustých Úľan.
Potom nasledoval organový koncert, kde
zazneli diela Johana Sebastiana Bacha
a jeho syna v podaní katedrálneho organistu Dómu sv. Martina v Bratislave Martina
Baka. Život a dielo spomínaných osob-

János Dombovári

s p. starostkou Ing. Drahotínou Šimekovou
usporiadala spoločenské podujatie „Hudobné ohliadnutie za Jánom Lavottom a Matejom Kamenickým, rodákmi z Pustých Úľan“,
ktoré sa uskutočnilo v rímskokatolíckom
kostole sv. Ladislava, dňa 28. septembra
2014. Po otvorení slávnosti a príhovoroch
hostí ako napr. p. Zsolta Harasztiho, prvého
tajomníka veľvyslanca Maďarskej republiky
v Bratislave a p. Ladislava Biróa, poslanca
Trnavského samosprávneho kraja, bol
prečítaný aj pozdravný list veľvyslanca

Zsolt Haraszti

ností - Jána Lavottu a Mateja Kamenického
priblížila početnému obecenstvu prednáška
pedagóga Vysokej školy múzických umení
v Bratislave PhDr. Tomáša Surého, ArtD.
Zlatým klincom programu slávnosti bolo
vystúpenie Komorného orchestra Jánosa
Lavottu z maďarského mesta Sátoraljaújhely,
pod vedením Jánosa Dombováriho.
K zdarnému priebehu tohto krásneho
kultúrneho podujatia prispela aj Galantská knižnica zabezpečením prednášateľa
Tomáša Surého, zostavením a vydaním

Kontárová a Ing. Lenka Medovčíková.
Toto podujatie smerovalo k zachovaniu
kultúrneho dedičstva obce s dôrazom na
udržiavanie a prehlbovanie spojenectva
krajín V4, pretože história týchto krajín sa
stretáva v mnohých prienikoch, v prípade
obce aj so spoločnou históriou významných osobností poľského či maďarského
kultúrno-spoločenského života. Kultúrne
podujatie sa konalo pod záštitou predsedu
Trnavského samosprávneho kraja.
O úrovni a dôležitosti podujatia svedčí
aj záujem publika a v neposlednom rade
Pamätná medaila udelená predsedom
Trnavského samosprávneho kraja,
Ing. Tiborom Mikušom, PhD.

informačných letákov „Ján Lavotta, kráľ
verbunku” a „Matej Kamenický – tvorca
poľskej opery“. Ich zostavovateľkami boli
pracovníčky Galantskej knižnice Mgr. Judita

Po skončení predstavenia boli všetcí
prítomní pozvaní na slávnostnú recepciu
v priestoroch Orlovne.
Mgr. Judita Kontárová

www.puste-ulany.sk
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Ten, kto si neváži prácu svojich predchodcov,
nemal by očakávať, že si budú vážiť jeho
Naša obec má nepochybne veľký potenciál
vyplývajúci z jej polohy, prírodných podmienok, veľkosti, relatívne dobre vybudovanej
dopravnej infraštruktúry, skladby obyvateľstva,
ale aj z pohľadu možných a pripravovaných
investícií. O reálnosti tohto potenciálu nevypovedajú len plánované projekty, ale paradoxne (možno ešte väčšmi) najmä to, čo sme
už dokázali, čo sa podarilo v obci zrealizovať či
už v dávnej alebo menej dávnej minulosti, a to
tak v podobe pamiatok hmotnej kultúry, ako aj
z pohľadu osobností, ktoré odtiaľto pochádzajú alebo tu pôsobili.
Len máloktorá obec z okolia sa môže pochváliť
takou plejádou skutočne významných postáv
(Ján Ormándy–syntaktista;Štefan Dobša
– šľachtic, podžupan bratislavskej stolice;
Ján Šuhajda–ev. farár; Matej Kamenický –
skladateľ 1. poľskej opery, Krištof Lyci – ev.
farár, národovec; Ján Lavotta – hudobník
a hud. skladateľ; Matej Markovič – ev. farár;
JurajĎurkovič – historik a geograf; Michal
Greguš – estetik, filozof; Ján Marcel – botanik
a lekár; Štefan Dobšovič – básnik a publicista; Karol Sucháč – učiteľ, národovec; Juraj
Moštenan – ev. farár, osvetový pracovník;
Vojtech Štibraný – historik a archivár; Jaromír
Algayer – minister poľnohospodárstva ČSSR;
Ivan Kadlečík – básnik a spisovateľ + početné
šľachtické rody na čele s rodom Zičiovcov...)1,
že sa stali súčasťou nášho, ale i všeobecne
uznávaného (v encyklopédiách uvádzaného)
kultúrneho dedičstva doma či v zahraničí.
Jednou z okolností, ktoré umožnili objavenie sa a formovanie týchto osobností boli
kultúrne a inštitucionálne podmienky v obci.
Prítomnosť dvoch spolupracujúcich farností, neskôr existencia škôl a ich výnimočné
dedičstvo pretrvávajúce až dodnes v tej
dnešnej (opäť výnimočnej škole formujúcej
úspešné osobnosti), ale i relatívna blízkosť
miest a napätie medzi provinčným a kultúrnym spôsobom života umožňovali a spoluvytvárali objavovanie sa osobností, ale aj
hmotných pamiatok v obci.
Je preto samozrejmé, že popri podpore
miestnej školy, ktorá v prvom rade vytvára

podmienky pre rozvoj osobností, existuje ešte
niečo, čo som sa počas svojej činnosti v OZ
snažil podporiť. To, na čom sami staviame
a čo pretrvalo, to, čo si zasluhuje našu úctu
a ochranu, pretože ten, kto si neváži prácu
svojich predchodcov, nemôže očakávať, že
si budú vážiť jeho prácu. A to sa netýka len
ďalekej minulosti.
Preto sa i touto formou chcem úprimne
poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom (svojou fortieľnosťou, umom, financiami, radou a ochotou, ale i časom) prispeli
k budovaniu, zachovaniu, ale i obnove toho,
čím naša obec disponuje – osobitne k už
dávnejšej rekonštrukcii evanjelického kostola,
obnove Obecného domu – Orlovne, predchádzajúcej, ale i súčasnej obnove všetkých sôch
a pomníkov v obci, k rozsiahlej rekonštrukcii
kostola sv. Ladislava, jeho mobiliáru a pod.
Zároveň by som chcel vyjadriť nádej, že sa
dokážeme postarať aj o skutočný unikát – existenciu dvoch historických a výnimočných organov (klasicistický organ Vincenta Možného
(1898) a barokový organ – pozitív z prvej
polovice 18. stor. – neznámy autor – v ev. kostole) v jednej obci, ktoré by po ich reštaurácii
mohli slúžiť ako jedinečná príležitosť pre
usporiadavanie organových koncertov v sieti
celoslovenských historických organov, ale
i o reštaurátorsky vzácnu Kaplnku navštívenia
Panny Márie, ktorej vrchná premaľba skrýva
historicky pôvodnú výmaľbu a taktiež na
provinčné pomery vzácnu oltárnu architektúru
a mobiliár. Oba súbory pamiatok (organy aj
kaplnka) si nevyhnutne vyžadujú čo najskoršiu
a odbornú záchranu.
Samozrejme, v obci je toho podstatne viac, čo
si zasluhovalo/huje (nielen moju) pozornosť
(počnúc systematickým územným a urbanistickým plánovaním centra obce (v čom predchádzajúce zastupiteľstvo urobilo kus práce),
ale i infraštruktúry, ochrany a rozširovania
zelene, až po detské ihrisko či konkrétne
spoločenské podujatia). Verím totiž, že hmotné
objekty, podobne ako aj obec a inštitúcie
v nej, majú v prvom rade slúžiť na vytváranie
1)

vhodných podmienok na život v obci a rozvoj
potenciálu jej obyvateľov. Reštaurovanie a obnova teda nemá byť prejavom sterilnej úcty
k minulosti, ale skôr poskytnutím príležitosti
porozumieť sebe, našej minulosti a prítomnosti, ale aj výzvou pre naplnenie príležitostí, tak
ako to s potešením možno sledovať napríklad
s etablovaním sa koncertov a kultúrnych
podujatí v obci.
Novému OZ a vedeniu obce preto úprimne
prajem, aby bolo ešte úspešnejšie ako jeho
predchodcovia a ešte väčšmi vytváralo vhodné
podmienky pre rozvoj a realizáciu ľudí, ktorí
v nej žijú! A nám ostatným: veľa šťastia,
pokoja a rozvahy, ale aj odvahy pretvárať aj
naďalej obec k obrazu svojmu s uchovávaním
všetkého hodnotného z dedičstva našich
predchodcov!
Andrej Démuth

Radváni, H., Démuth, A.: Osobnosti Pustýh Úľan. In: Démuth, A. a kol.: Pusté Úľany – príbeh obce. Edition Ryba, Legenda Trnava 2006, s. 198-202.

Maciej Kamienski/Matej Kamenický - Kamenský
tvorca poľskej opery (13.10.1734 Šoproň - 25.1.1824 Varšava)
Narodil sa 13. októbra v rodine Kmenických
pochádzajúcich z Pustých Úľan. Hudobné
vzdelanie získal v nádvornej kapele grófa
Henckla, vtedajšieho majiteľa panstva. Ďalšie
hudobné vzdelanie získal vo Viedni, kde
počul hrať vtedy 6-ročného Mozarta.
V Poľsku sa usadil medzi rokmi 1762 až 1773.
Vo Varšave učil hru na fortepiáne a sólový
spev, bol prvým pedagógom, ktorý vyučoval
v poľštine. Podľa dobových zvyklostí bol
čelnom slobodomurárskej lóže „Swiatynia

Izis (Chrám Izis) vo Varšave. Bol dva krát
ženatý, z prvého manželstva mal syna Karola.
Druhý krát sa oženil s vdovou Annou Gelinek.
Jeho najznámejšie dielo s názvom Nedza
uszcześliwiona je prvá poľská opera, ktorej
hudba sa zachovala. Má dva akty a premiéru
mala 11. júla 1778 v paláci Radziwillovcov vo
Varšave. Druhá Kamienského opera - Zoska
czyli Wiejskie zaloty - jednoaktovka podľa libreta od Stanislawa Szymanskieho bola predstavená už v Národnom divadle vo Varšave.

Okrem poľských opier vytvoril aj dve
nemecké - Sultán Wampun a Anton i Antonetta - už podľa existujúcich nemeckých
libriet. Posledným dielom bola skladba pre
klavirchord - Taniec polski - na motív z opery
Kopciuszek. V jeho operách sa vyskytovali prvky poľskej ľudovej hudby - motívy
polonéz a krakoviakov. Zomrel 24. Januára
1821 vo veku 86 rokov. Pochovaný je na
cintoríne Powazki pri Varšave.
(r)
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Ironman z Pustých Úľan
Málokto z našej obci vie, že máme medzi
sebou vynikajúcu športovkyňu, a to
v športovej disciplíne, ktorá je doménou
mužov „Ironman -Železný muž“. Je to
fyzicky náročná disciplína - triatlon. Týmto
„železným mužom“ je Karin Polcerová,
reprezentantka Slovenska na majstrovstvách
sveta v roku 2014 vo Švédsku.

Karin získala ten najcennejší titul, titul
majstra sveta v triatlone. O svojej športovej
kariére a začiatkoch, ako aj o atmosférach na
rôznych pretekoch, na ktorých sa zúčastnila
nám povedala:
Volám sa Karin Polcerová mám 33 rokov.
Narodila som sa v Bratislave, ale v Pustých

Úľanoch žijem od augusta 2001. Už ako
dieťa som sa spolu so sestrou venovala
športu. Rodičia sú tiež športovo založení,
hlavne ocino. Vždy nám boli príkladom.
Po skončení športovej školy zo zameraním
na ľahkú atletiku sme sa zúčastňovali na
rôznych súťažiach. Vždy nás bavilo behanie
a absolvovali sme rôzne bežecké dĺžky od
5 km po maratón, čo je 42,2 km.
Po odbehnutí maratónu v Paríži som
sa rozhodla trénovať triatlon. Po absolvovaní Olympijského triatlonu čo
je 1,5 km plávania, 40 km bicyklovania a 10 km behania, nasledoval pretek polovičný „ Železný muž“, ktorý sa
nazýva „Strieborný triatlon“. Pretek sa
konal v Rakúsku v Sankt Polten, ktorý
som úspešne absolvovala.
Rozhodla som sa splniť si sen a získať
titul „Železný muž - Ironman“. Dĺžka
tohto preteku je 3,8 km plávania, 180
km bicyklovania a 42,2 km behu /
maratón/. Usporiadajúca krajina bola
Švédsko, kde som reprezentovala
Slovensko. Pretek „Ironman“ sa konal
v mestečku Kalmar 16. augusta 2014.
Pripravovala som sa osem mesiacov.
Príprava bola veľmi vyčerpávajúca,
trénovať na Ironmana bol to úplne
iný životný štýl.
Pretek sa konal za účasti 2400
športovcov z rôznych krajín sveta.
Mali sme inštrukcie a pravidlá
o preteku. Plávali sme v Baltickom
mori v neoprénoch. Teplota vody bola
okolo 12 stupňov. Asi po dvoch kilometroch
plávania mi prišlo nevoľno, ale napriek tomu
som pokračovala v preteku. Plávanie mi
trvalo 1 hodinu a 43 minút. Cyklistická trasa
mi trvala 7 hod. 19min. Potom som sa rýchlo
prezliekla a pokračovala v tretej disciplíne

- maratóne. Už len posledný kilometer
a komentátor kričal do mikrofónu, keď som
dobehla do cieľa: „Ty si železný muž”. Bol to
úžasný pocit. Neviem opísať radosť, akú som
mala. Bol to nezabudnuteľný deň v mojom
živote.
Redakcia časopisu ďakuje Karin Polcerovej,
že sa s nami podelila o zážitky a atmosféru
týchto významných pretekov. Záverom
jej vyslovujeme obdiv a uznanie za skvelú
reprezentáciu Slovenska a prajeme jej veľa
ďalších športových úspechov.
(skrátené)
I.T.

Včely umierajú
Názov našej obce Pusté Úľany má svoje
historické korene. Podľa istej legendy sa
traduje, že pri bitke o Viedeň na tomto
území táborili turecké vojská. V tom čase tu
mali postavené úle aj kráľovský včelári, ktorí
rozbúrili včely a poštvali ich na Turkov. Turci
sa v panike rozutekali, a tak pustoúľanskí
včelári zachránili pred Turkami samotnú
Viedeň. Oblasť, v ktorej sa obec nachádza
bola charakterizovaná práve včelárstvom.
Historická spätosť so včelárstvom sa
prejavuje dodnes, čo je dôkazom kultúrna
pamiatka včelárskeho skanzenu pri Lúčnom
Dvore. V súčasnej modernej a vyspelej
spoločnosti sa len málokto zamýšľa nad
históriou a budúcnosťou včelárstva.
Pokračovaním tradície včelárstva sa
v našej obci venujú ako napr. p.Bednárik
p.Benkovský, p. Stankovič, p. Vďačný.
Medzi vynikajúcich zahraničných
chovateľov včelstiev na Slovensku právom
patrí aj p.Ing. Richard Daabous. Vďaka

ústretovému prístupu a konaniu p.Halmeša
má tento vynikajúci odborník včelstvo aj
v našom chotári. Jeho odborné znalosti
a praktické skúsenosti sú mimoriadne.
Odborné prednášky p.Ing. Richarda
Daabousa prekračujú rámec a problematiku chovateľstva včiel, ako aj životného
prostredia. Množstvo prirovnaní k medu
je odpradávna symbolom sladkosti, lásky,
vzájomného porozumenia, a vďaky. Zdravá
populácia včelstva je spoľahlivým indikátorom životného prostredia. Včely však
umierajú. Vedci ako Dr. Noah Wilson-Rich
ako aj Hans-Hinrich Kaatz profesor Univerzity v Halle bijú na poplach. Alarmujúci pokles
včelstiev je až 80%. Málokto si uvedomuje
tento alarmujúci pokles, čo predznamenáva
potencionálnu ekologickú katastrofu.
Toto zistenie môže už čoskoro spôsobiť
fatálne zlyhanie potravinového reťazca.
Včely opelia až 80%. Dr .Noah Wilson-Rich
ktorý, je jedným z popredných odborníkov

na túto problematiku, uvádza, že vedci stále
nevedia, prečo včely miznú. Najzvláštnejším
na tomto fakte je to, že po včelách v úľoch
ani nikde inde neostávajú ich mŕtve tela.
Včely akoby zmizli.
Od roku 2006 včelári pozorujú fakt, pri
ktorom dospelé včely jednoducho zmizli zo
spoločenstva úľov. Štúdie ukázali, že neznámi faktor spôsobuje stratu ich orientácie
a schopnosť vrátiť sa späť do úľa.
Vedci skúmajú niekoľko možných príčin,
vrátene eloktrosmogu, pribúdajúcich
vysielačov mobilných sieti, parazitnom
ochorení či znečistenia vodných zdrojov. Môže to byť aj rozsiahle využívanie
geneticky upravovaných rastlín. Jednou
z najreálnejších odpovedí bude používanie
pesticídov v poľnohospodárstve.
Albert Einstein povedal, že ak z povrchu
zeme zmizne posledná včela, ľudstvu ostávajú len štyri roky života.
I.T.

www.puste-ulany.sk
9

Záhradkár sa nenudí
Rok sa blíži míľovými krokmi ku svojmu koncu a mne prináleží zhodnotiť,
čo sme v druhom polroku robili. Leto a jeseň u nás záhradkárov sa tradične
spája s výstavami. Napriek tomu, že nás od skorej jari trápili škodcovia a ničili
nám úrodu (i naše nervy), sme dokázali úspešne tento boj zvládnuť. Aby toho
nebolo málo, museli sme tento rok zvládať aj boj so živočíšnymi škodcami, ktorí
sa v dôsledku premnoženia tlačili z polí do našich záhrad. O apetíte živočíšnych
škodcov by Vám vedeli porozprávať hlavne tí záhradkári (aj chovatelia), ktorí
majú za dedinou svoje políčka.
Mnohí z nich mali menej než štvrtinové výnosy oproti minulým rokom!
V prvej polovici augusta sa v Galante konal jarmok a v rámci neho 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 1. miesto – ocenenie divákmi
za „Najkrajšie exponáty“, ktoré získala naša členka Gabika Molnárová z Košút.
V druhej polovici augusta sme tradične usporiadali zájazd na Agrokomplex do
Nitry. O úspešnosti tohto zájazdu dosvedčuje z roka na rok sa zvyšujúci počet
záujemcov.
V septembri sme sa zúčastnili Regionálnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov
v Seredi, ktorá sa konala druhý septembrový víkend. Lialo ako z “konvy” a ani
to nás neodradilo od toho, aby sme vybehli do záhrad a priniesli mokré exponáty do Seredi. Našu miestnu výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných
rastlín sme pripravili na predposledný septembrový víkend. Napriek tomu, že
príroda bola akosi o mesiac dopredu a mali sme obavy, že nebudeme mať čo
vystavovať, podarilo sa nám miestnosť v kultúrnom dome zaplniť krásnymi
darmi zeme. O vkusné naaranžovanie tejto výstavy sa postarala p. Gabika
Molnárová s p. Zdenkou Polcerovou a mojou maličkosťou. Aj v tomto roku
sa nám výstavu podarilo spestriť krásnymi výtvormi z prírody, ktoré pripravili
deťúrence z miestnej MŠ. Pani učiteľka Bokorová zo ZŠ zabezpečila jeden
paraván výtvarných prác od žiakov. Po víkende v pondelok si boli tradične
pozrieť výstavu žiaci z MŠ a ZŠ. No a neprevzaté exponáty skončili v kuchyniach
v škôlke a v škole.

Veľká časť jabĺk a pár hrušiek poputovalo do Trenčína na výstavu „Najkrajšie
jablko a hruška roka“, ktorá sa konala v poslednej dekáde mesiaca október. Aj tu
sme boli ako obec úspešní! Zabodoval náš spoluobčan p. Ľubomír Fartel (tajne
dúfam, že čoskoro náš budúci člen) so svojou ázijskou hruškou Nashi a získal
ocenenie „Najkrajšia zo skupiny“.
Chcem sa poďakovať všetkým členom, 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 medzi sviatočnom období, a aby ste s chuťou
a v zdraví vykročili do nového roka!
Ing. Anna Ivánková
tajomníčka ZO SZZ

Bilancujeme
činnosť ZOSZZP
Základná organizácia Slov. zväzu zdravotne postihnutých v tunajšej obci v II. polroku uskutočňovala
spoločenské a kultúrne podujatia pre svojich členov.
V mesiacoch júl-august sa stretávame na
spoločenskom posedení pri káve, sladkých a slaných
maškrtách, ktoré pripravujú členky klubu, ktoré majú
v danom mesiaci službu. Výnimočný bol mesiac
august, kde oslavovala naša členka p. Démuthová
Magduška krásne životné jubileum 70 rokov, kde jej
zaspievali aj členky súboru Úľančanka.

Tieto stretnutia sú u členov obľúbené, pretože si
medzi sebou vyrozprávajú svoje starosti, radosti
a poradia si. Ďalšou spoločenskou akciou bol
október, ktorý sa niesol v znamení “Mesiac úcty
k starším”, kde sme uskutočnili výstavu sladkých
dezertov spojenú s predajom pod názvom “Moja
obľúbená maškrta”. Vystavovali sme 23 druhov
plnených rezov s rôznymi príchuťami. Dostalo sa
nám opäť poďakovania za prekrásne a chutné
výrobky, čo nás veľmi potešilo pretože sa míňali
veľmi rýchlo. Zároveň si občania mohli vychutnať dobroty posedením pri káve, čaji a priateľmi. Pohľad na
spokojných občanov nám pohladil srdiečka, a tešíme
sa že naša práca nebola zbytočná.
Za kultúrou sme cestovali do Bratislavy do Slovenského národného divadla na predstavenie pod
názvom “VEJÁR” a pred predstavením sme si obzreli
okolie na dunajskom nábreží.
Spevácky súbor “Úľančanka!” sa zúčastnil na podujatí
pod názvom “Rozlúčka s letom” v seniorskom zariadení ANTONIUS Sládkovičovo, kde sme vystúpili
s krásnymi ľudovými piesňami a opätovne sme boli
pozvané na ďalšie podujatie na Katarínske posedenie, ktoré sa nieslo spevom a dobrou náladou seniorov. V mesiaci október spevácky súbor vystupoval na
spoločenskej akcii poriadanej Obecným úradom pre
dôchodcov.
Koniec roka v našej organizácii sa nesie v duchu
predvianočnej atmosféry pod názvom “Vianočné
posedenie”, - vyzdobená miestnosť, horiace sviečky,
spievanie vianočných kolied a spomienky na členov,
ktorí nás navždy opustili.
Na záver mi dovoľte, aby som Vám všetkým popriala
pokoj a lásku do Vašich duší, nech čaro Vianoc Vám
spríjemní
chvíle pohody v kruhu rodiny a nastávajúci rok nech
prinesie všetkým veľa zdravia, šťastia a lásky.
Želá
Zdenka Müllerová
predsedníčka ZOSZZP
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2. septembra sa otvorili brány do materskej školy
Na deti čakali pani učiteľky v pestro
vymaľovaných a vyčistených priestoroch.
Deti navštevujú materskú školu v troch triedach, kde boli obsadené všetky miesta.
Nie všetky deti to mali jednoduché. Naši
“maláci“ museli zvládnuť adaptačné obdobie, boli plní obáv a očakávaní.
Pri lúčení sa často kotúľali po líčkach
slzičky, ktoré im zotreli pani učiteľky Ľubka
a Majka, snažili sa pomôcť. Oboznámiť deti
s priestormi, denným programom a priblížiť
sa k deťom citlivým a milým spôsobom.
Pretože predškolákov je v tomto školskom
roku najviac, tak naši “stredňáci“ navštevujú
materskú školu v budove školskej jedálne
základnej školy, ktorá má menšiu kapacitu.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú
p. učiteľka Olinka a p. učiteľka Katka.
Veľkáci-predškoláci sú v hlavnej budove.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť im poskytujú
p. riad Anka a p. učiteľka Evička.
V septembri sme sa zoznámili i s novými
rodičmi, ktorí sa zúčastnili prvého
rodičovského združenia. Rodičia sa
oboznámili so školským poriadkom, ale
zaujímavejšie boli aktivity pre deti, ktoré nás
čakajú.
Už v septembri nás navštívilo bábkové
divadlo O Guľkovi Bombuľkovi.
Navštívili sme výstavu ovocia a zeleniny
v obecnom dome. Na tejto výstave naši

škôlkari ukázali, čo dokážu vytvoriť z drobných prírodnín. Na tvorivých dielňach zhotovili zaujímavé výrobky z prírodnín, za čo
sa nám aj záhradkári odmenili. Dostali sme
zeleninu a ovocie, na ktorom sme si ešte
dlho pochutnávali. Ďakujeme za túto peknú
akciu, ktorú záhradkári každoročne pripravujú. Má pre nás okrem estetického zážitku
i výchovné zameranie. Je príležitosťou pre
deti oboznámiť sa s rôznymi druhmi ovocia
a zeleniny, ktoré ich rodičia a starí rodičia
vypestujú.
Október je zameraný na jesenné aktivity.
Deti na vychádzkach zbierajú rôzne druhy
prírodnín a na tvorivých dielňach zhotovujú
rôzne zaujímavé produkty. Deti si vyrobili
šarkanov a spolu uskutočnili preteky na
školskom dvore. Otvorili sme krúžok anglického jazyka pre predškolákov pod vedením
lektorky p. Gregorovej a tanečný krúžok
ktorý vedie p. učiteľka Evička.
Už v novembri sa pripravujeme na príchod
Mikuláša. Je to pre deti najatraktívnejšia aktivita v roku, kedy sa môžu prezentovať tým,
čo sa naučili a dostanú aj sladkú odmenu.
Už vo štvrtok celá „škôlka“ nastúpila pred
OD Jednota, kde sme čakali na príchod
Mikuláša.
Ďakujeme p. vedúcej Milene Suskovej za
pozvanie a Mikulášovi za sladkú nádielku.
V spolupráci s rodičmi sme deťom pripravili

balíčky. Deti privítali Mikuláša v materskej
škole, zaspievali, zatancovali a recitovali
básne. Spolu s Mikulášom prišiel aj anjel,
ktorý sa deťom veľmi zapáčil. Potom deti
poďakovali Mikulášovi za darčeky a rozlúčili
sa s ním, ďalej už nasledovala zábava, spev,
tanec, pohybové hry a maškrtenie.
I keď vštepujeme deťom prvky zdravej
výživy, trochu dobrôt nikomu neuškodí,
hlavne po takej udalosti akou je návšteva
Mikuláša. V ďalšom adventnom období sa
deti tešia na vianočnú besiedku.
Naučia sa vianočné koledy, piesne a básne.

Vďaka rodičom a ich príspevkom dostanú
nové hračky. Každý rok má prežívanie
adventného obdobia a vianočných sviatkov
svoje neopakovateľné čaro.
Vianoce patria k najkrajším sviatkom v roku.
A tak Všetkým želáme krásne Vianoce.
Kolektív MŠ a deti

Rok 2014 v Matici slovenskej
Len v marci 2013 na výročnej schôdzi prebehli podľa štatútu voľby nových členov a do
roka sme volili opäť, pretože predsedníčka
MO v našej obci p. Jana Bilická zmenila
miesto trvalého bydliska. Vo voľbách sme
si zvolili za novú predsedníčku p. Evu
Gáborovú, ktorá dovtedy vykonávala funkciu
pokladníčky a novou pokladníčkou sa stala
p. Alica Rákocziová.

Dovoľte mi, aj touto formou sa poďakovať
pani Bilickej za úspešné naštartovanie
dovtedy takmer nefunkčnej organizácie MO
MS. Bolo to v roku 2010, kedy sa, ešte s pár
nadšencami začala podieľať na „znovuzrodení“, obnove, rozvoji, a najmä, na zachovaní
kultúrnych tradícií pre budúce generácie, a to
nielen v rámci našej obce.
Členky našej organizácie na Deň obce už
tradične napiekli a predávali domáce koláče,

aby tak svojou „troškou“ prispeli inak k veľmi
vydarenej akcii. Zúčastnili sme sa na Hontianskej paráde v Hrušove, kde sme boli veľmi
milo a pozitívne ešte dlho naladení super
atmosférou tohto podujatia. Striedali sa tu
všetky vekové kategórie účinkujúcich a verte,
vidieť toľko malých i väčších detí v krojoch
i v krásnych, emotívnych vystúpeniach, bol
pre všetkých účastníkov zážitok, na ktorý
budeme, veru, ešte dlho spomínať.
Naším hlavným podujatím, ako
vždy, bola organizácia a príprava
v poradí už štvrtého ročníka Vatry
pri príležitosti dňa ústavy. Tento
rok nám, žiaľ, nevyšlo počasie, tak
ako sme si predstavovali. Nakoniec
však, tí, ktorí prišli, iste neľutovali
a príjemne sa zabavili. Súčasťou
tohto podujatia bola aj autorská
výstava obrazov a fotografií nášho
spoluobčana - Daniela Borisa. Sme
veľmi radi, že sa nám ho podarilo
predstaviť i širšej verejnosti a celkom určite
oživiť toto podujatie a zvýšiť jeho umelecký
odkaz.
V polovici septembra sme sa vybrali na
vinobranie do Pezinka. Bohatý program,
veľa remesiel, ktoré sa na týchto akciách
prezentujú, množstvo trhovníkov predávajúcich svoje vlastné výrobky, dávajú zmysel
a zároveň aj nádej do budúcna. Mali by sme
sa aj my trošku viac pričiniť, aby sa tieto

typicky slovenské „poklady“ zachovali aj
pre budúce generácie. Nedajme dopustiť,
aby si tieto tradície starší len pripomínali
a nostalgicky spomínali na svoje detstvo, ale
aby hlavne mladší, a deti v tomto pretechnizovanom svete, vedeli, odkiaľ pochádzajú,
kde sú ich korene a akí šikovní a zruční boli
ich predkovia. Preto sa aj naša organizácia
snaží podporovať deti, či už konkrétne v tomto roku príspevkom na dopravu na vernisáž
výstavy Odkryté dejiny Bratislavy, kde sa aj
s Martou Janekovou, podpredsedníčkou MO
MS, aj ony autorsky podieľali svojimi prácami.
Taktiež príspevkom na kroje pre deti miestnej
školy, ktoré nám všetkým v réžii našej členky
Jany Strnádelovej, iste za to pripravia krásny
kultúrny program, tak ako každý rok.
Naša organizácia podporuje aj iné aktivity,
ako napríklad to, že Miestny odbor Matice
slovenskej venoval v decembri výťažok
z predaja obrazu akademického maliara
Juraja Dolána vo výške 250 EUR na opravu
mobiliára nášho kostola, aby tak splnil
želanie autora, ktorý poskytol svoje dielo na
tento účel.
Koniec roka sa už symbolicky v našej organizácii skončil záverečným predvianočným
posedením. A ešte na záver, tiež už tradične:
„Všetci, ktorí máte chuť, trochu času a veľa
nápadov, ste v našej organizácii srdečne
vítaní.“
Juliana Benkovská, tajomníčka MO MS
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Naozaj šťastné a veselé...
Šťastné, veselé prežitie Vianočných sviatkov,
to sú od nás časté priania, ktoré želáme svojim rodinám a známym. K neodmysliteľnej
atmosfére Vianočných sviatkov patrí tento
vinš. Spoločné prežitie sviatkov v rodinách,
je prianím a želaním každého z nás.
V tejto príjemnej atmosfére, ako si
zabúdame na starosti a povinnosti
celého roka. Mojou úvahou nemienim
znepríjemňovať túto atmosféru Vianoc. Sú
to však skutočnosti, na ktoré by som chcel
upozorniť.
Ekonomický „zázrak“ demokracia rozdelil
našu spoločnosť na dve odlišné sociálne
vrstvy. Na bohatých ľudí a ľudí čo žijú na
hranici chudoby.
Šťastne a veselé Vianoce nebudú pravdepodobne prežívať tie tisíce ľudí, ktorí prišli
o prácu, ľudí , ktorí si v zúfalstve siahli na to
najdôležitejšie na život.
Slová šťastné a veselé Vianoce porovnaním
s tým, čo teraz prežívame znejú priam
paradoxne.
Prepáčte mi svoju otvorenosť. Nie je priam
zarážajúci fakt, keď tvorcovia programov na
televíznych obrazovkách sa priamo do očí
vysmievajú chudobným. Dávajú vysielací
priestor „celebritám “ ich luxusu a extravagantnému správaniu....
Nebudem vo svojej úvahe ďaleko od pravdy,
že dnes viac ako inokedy platí pravidlo:
„Keď máš veľa peňazí stávaš sa celebritou“.

Môžeš sa predvádzať so svojím majetkom, ovplyvňovať právne rozhodnutia a môžeš obchádzať zákony,
určite nič sa Ti nestane, veď máš veľa
peňazí a tie sú všemocné.
Takmer žiaden alebo len mizivý
priestor v médiách dostávajú priestor skutočné celebrity. Sú to ľudia,
ktorí riskujú svoj život na záchranu
iných, lekári, zdravotnícky personál,
učitelia, sociálny pracovníci, ľudia
v nepretržitých prevádzkach atď. Táto
spomínaná spoločenská vrstva, zrejme, nie je pre média tak atraktívna.
Sme neustále svedkami korupčných
škandálov, podvodov, zneužívania
postavenia verejného činiteľa a poloprávd, čo príkladne publikuje aj bulvár.
Je to zámer, ktorý má odviesť
pozornosť od katastrofálnej hospodárskej situácie u nás a v celej EÚ.
Šťastné a veselé Vianoce budú pre
nás všetkých, keď zmizne z našej
spoločnosti sociálna nespravodlivosť.
Vráťme sa spoločne v spomienkach na
doby minulé, keď nás spájala vzájomná úcta, kde nemala miesto nenávisť,
zloba, povýšenosť.
Príjemné pokojné a požehnané sviatky
a lepší budúci nový rok 2013 Vám
praje
Ivan Takáč

„Na zdravie“
Na zdravie. To znie celkom dobre a je toho
plno v televíznych seriáloch, v reklamách
a vo všetkých hypermarketoch. Čo už nie
je tak dobré sú katastrofálne čísla, ktoré
uvádza Dr. Ľubomír Okruhlica riaditeľ centra
pre liečbu drogových závislostí: „Závislých
alkoholikov je u nás 400 000 a každý piaty
muž na Slovensku zomiera v dôsledku nadmerného pitia alkoholu.
K pravidelnému alebo k občasnému pitiu sa
priznalo 77% Slovákov.“
Nezadržateľné a záverečné štádium alkoholizmu pripomína Danteho peklo, ktoré na
svojej ceste do podsvetia podstupuje každý
alkoholik. V tom pekle majú pocit že po nich
lezú malé zvieratá a hmyz, na ktoré sa vrhajú
v obave napadnutia. Pacienti nie sú schopní
prijímať žiadne tekutiny ani potravu,
v bruchu sa tvorí voda, ktorá ich nafukuje.
Napriek liečbe je nádej na záchranu
minimálna. Až 90% z nich neprežije. Dennodenne sme svedkami toho, koľko nešťastí
spôsobí alkohol za volantom. Za zamyslenie
stojí, ako vníma alkoholikov spoločnosť.
Kým v začiatkoch, často v partiách mladých
či dokonca mladistvých sa opitosť vníma

ako výraz dospelosti a slobody, neskôr
sú alkoholici najmä vplyvom médií
vykresľovaní ako výtržníci, násilníci
a odpad spoločnosti. To u nich vyvoláva zábrany a hanbu priznať závislosť
na alkohole.
Na druhej strane abstinenti
sa stretávajú v spoločnosti
s posmeškami. Pravda je taká, že štát
profituje zo spotrebných daní z alkoholu z tejto najrozšírenejšej drogy
a obchodné reťazce so zľavami majú
stále vyššiu tržbu.
Rozšírenie masového alkoholizmu
spôsobila zlá sociálna situácia a s ňou
paradoxne spojený rozmach pohostinských zariadení. Ľudia často prichádzajú o celé majetky kvôli dlhom
z pitia na „sekeru“ Obchod s nešťastím
závislosti bol vždy dobrý biznis, hoci
spôsobuje tie najhoršie utrpenia
a ochorenia.
Alkoholik vo svojej zákernej chorobe
nestráca len svoje telo, ale aj ľudskú
dôstojnosť a dušu seba samého.
I.T.
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