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Príhovor starostu obce
Vážení spoluobčania.
Rok 2014 bol rokom významným, a to
predovšetkým voľbami do najvyšších
štátnych orgánov, ako aj do miestnych samospráv. Do funkcie som nastúpil v decembri 2014. Neubehlo veľa času, aby sa dalo
komplexne hodnotiť úlohy, ktoré čakali na
vyriešenie v našej obci. Moje pôsobenie v tejto funkcii nie je jednoduché. Budem konkrétny: čistota v obci - bola vytvorená skupina
ľudí, ktorá sa stará každodenne o udržiavanie
čistoty. Existujúci a dlhšie riešený problém

siaci jún. Iste poteší informácia, že plánujeme vybudovanie multifunkčného ihriska
v priestoroch futbalového štadióna, kde
nájdu radosť a uplatnenie všetky vekové
kategórie. Súčasne s rekonštrukciou cesty
III. triedy do obce Pavlice bol vybudovaný
chodník na Pavlickej ulici, ktorý výrazne
prispieva k bezpečnosti chodcov. Žiaľ
nie všetko, čo sa nám podarilo zveľadiť
a upraviť sa stretlo s porozumením
občanov. Terčom záujmu vandalov
a zlodejov v našej obci sa stala nová
Lúčny dvor
Obecná zabíjačka

montáže nového osvetlenia obce sme riešili
na zastupiteľstve. Jeho realizácia sa podarila
v mesiacoch máj, jún. Zlú situáciu na ceste
tretej triedy z katastrálnej hranice obce
Pavlice do Pustých Úľan sa nám za pomoci
a spolupráci z VÚC podarilo dokončiť v me-

Rekonštrukcia cesty a chodníka

výsadba ozdobnej zelene pred cintorínom.
Je to nepochopiteľné, že sa nájdu aj takí naši
spoluobčania, ktorí sú odkázaní na takúto
“zlodejinu”. Je vypracovaná a schválená
projektová dokumentácia na vybudovanie
nového pavilónu materskej školy. Vyrieši sa
sčasti nedostatok voľných kapacít
pre deti. Intenzívne pripravujeme projekt a inštaláciu nového
bezpečnostného kamerového
systému rozmiestnenia kamier. V rámci environmentálnych
problémov v obci, čo znamená
likvidácia a odstránenie nelegálnych skládok, sa pripájame
k výzve Environmentálneho
fondu Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky.
Sťažnosti občanov na výtlky na
komunikáciách v našej obci sú
odstraňované v priebehu tohto
obdobia. Je podaná žiadosť
o vydanie stavebného povolenia
a to konkrétne na vybudovanie
chodníka na Novej ulici. Po schválení tohto projektu okamžite
pristúpime k jeho realizácií.
Za toto krátke obdobie mojej
činnosti a činnosti zastupiteľstva
môžem zodpovedne povedať, že
úlohy alebo problémy spojené
zo životom v obci sa nám darí
spoločne prekonávať. V rámci
spoločenských organizácií a ich
činností sa organizujú tradičné

stretnutia a podujatia ako Zabíjačka, Dni
jedál starých materí, súťaž vo varení gulášu.
V neposlednom rade je veľký záujem
občanov o každoročné stretnutie na Obecnom dni v Pustých Úľanoch. Skutočnosť,
že cez našu obec je odklonená osobná a nákladná doprava v rámci rekonštrukcie cestnej
komunikácie I/65 Vás prosím o trpezlivosť

Výmena osvetlenia v obci

a pochopenie do vyriešenia a dobudovania
spomenutej cesty. Za toto krátke obdobie vo
funkcií starostu obce a nového zastupiteľstva
sa vykonalo v prospech občanov nie málo.
Záverom chcem poďakovať všetkým
občanom a zastupiteľstvu za pomoc
a ochotu pri riešení každodenných starostí
a povinností. Ešte raz Vám všetkým ďakujem.
		
Ing. Henrich Čambál
		
Starosta obce

www.puste-ulany.sk
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Deň obce Pusté Úľany 2015
Jubileum je vždy dôvodom na oslavu, na
slávnostnú chvíľu, chvíľu na zastavenie sa
a zamyslenie. Výročie obce je sviatkom a dôvodom uvedomiť si spolupatričnosť k miestu,
kde žijeme, k miestu, ktoré sme zdedili a ktoré
odkážeme budúcim generáciám. Je zvykom,
že si obyvatelia pripomínajú výročie založenia,
resp. prvej písomnej zmienky o svojej obci. Tak
isto naša obec si tohto roku pripomína 794.
výročie prvej písomnej zmienky o obci. Obecné
zastupiteľstvo a starosta obce sa rozhodli,
že si aj naša obec a jej občania zaslúžia toto
pripomenutie osláviť už tradičným „Dňom
obce“.
Po slávnostnom príhovore pána starostu
sa začal program, ktorý bol opäť veľmi
pestrý a upútal pozornosť prítomných
návštevníkov. Hneď v úvode sa nám
predstavil spevácky zbor „Úľančanka“, ktorý
svojimi vystúpeniami obohacuje kultúrne

a spoločenské podujatia v obci a v blízkom
okolí. Svojimi krásnymi piesňami vzbudzuje
kladné ohlasy. Na súťaži “Košútsky hudobný
kľúč” zaujal návštevníkov i odbornú porotu,
keď spomedzi 28 súťažiacich obsadil krásne
3. miesto.
Najmladší obyvatelia našej obce sa
každoročne svojim vystúpením pričinia
o dobrú zábavu, vyčarujú na našich
tvárach úsmev a radosť. Ich spontánnosť
a bezstarostnosť im my dospelí neraz
závidíme. Aj tento rok usilovne nacvičovali,
aby nás prekvapili svojou zručnosťou
a umením spievať, tancovať a recitovať.

Ich vystúpenie bolo veselé, hravé, presne
také, aké dokážu deti, ktoré navštevujú
miestnu materskú školu.
Žiaci ZŠ si pre vás pripravili program
plný tanca a spevu. Z 27 krúžkov, ktoré

pracujú na našej ZŠ sa prišli predstaviť
predovšetkým tie, ktoré sa venujú tancu. Zastúpenie mala aj základná umelecká škola,
ktorá pri ZŠ pracuje a predstavil sa nám aj
krúžok anglického jazyka, ktorý
začal pracovať len
nedávno, ale ich
práca je viditeľná
a deti boli veľmi
šikovné.
Naši deviataci
tradične zavŕšili
program ZŠ
rozlúčkovým
valčíkom.
Pán Mikloš sa
do našej dediny
prisťahoval pred pár rokmi, ale už nás zaujal
svojím umením. Ak Vás zaujíma hra na fujary
všetkých veľkostí, píšťaly koncové, dierkové
či signálne, drumble alebo plieskanie pastierskym bičom - obráťte sa na pána Mikloša.
Tóny a hudba,
ktorú fujara
vydáva, je osobitá,
neopakovateľná
a zanecháva
v divákovi
nezabudnuteľný
zážitok. Jej hlboké,
smutné tóny,
zádumčivosť
privádzajú pocity spomienok
na mladosť
a najbližších.
Za zvukov fujary naši predkovia oslavovali
najkrajšie dni svojho života - narodenie,
svadbu, ale i smútili za svojimi najbližšími.
Pán Mikloš nám predviedol hru na tento
výnimočný hudobný nástroj a je dôkazom
toho, že aj v tejto uponáhľanej a komerčnej
dobe existujú ľudia, ktorí sa venujú
ušľachtilým koníčkom.
Nechýbala ani „Zumba s Valikou“, ktorá
pozvala rozhýbať sa všetkých prítomných.
Niektorí túto ponuku využili a odvážili sa
zašportovať si priamo na oslavách. Iní dali
prednosť bohatému občerstveniu a ochutnali guláš, cigánsku či pečenú klobásu.

Ani milovníci sladkostí neprišli zbytočne.
Domáce koláče a zákusky už každoročne
zabezpečuje miestna organizácia Matice
slovenskej a postarala sa o to i v tomto roku.
Deň obce je predovšetkým dňom stretnutí a preto sme radi, že pozvanie na DEŇ
OBCE prijal aj náš rodák pán Štefan Kadlec
so svojou skupinou SATURN a spríjemnil
večer hudbou, pri ktorej si mnohí z nás aj
zatancovali.
Sprievodnou akciou bola výstava fotografií
našej obce. Počas celých osláv sme si mohli
pozrieť fotografie pána Daniela Borisa, ktorý
žije v Pustých Úľanoch a ktorý sa umeleckej tvorbe venuje celý život. Mali sme
možnosť vidieť niekoľko fotografii, niekoľko
pohľadov na našu obec jeho očami. Výstavy
sa zúčastnil aj mladý, začínajúci fotograf8 ročný Peťko Tóth, žiak ZŠ v Pustých
Úľanoch. Pravdepodobne je inšpirovaný
svojou mamičkou, ktorá je tiež fotografka
a Peťko už čo-to od nej pochytil a jeho
fotografie sa ľuďom zapáčili.

Prezentáciu o našej obci si pripravil pán
Miloslav Fikar, ktorý sa do našej obce
prisťahoval z hlavného mesta. Spolupracoval
na publikácii o Pustých Úľanoch a fotoaparát
je jeho verný spoločník takmer na všetkých
podujatiach v obci. Fotografiami spestruje aj
náš obecný časopis PUSTOÚĽANČAN.
Deň obce bol aj tento rok príjemným popoludním s hojným počtom
návštevníkov. Aj touto cestou preto
ďakujeme všetkým hosťom, vystupujúcim
a zúčastneným, ktorí prispeli k jeho peknému prežitiu, a tak aj k uchovaniu tradície
zachovania Dňa obce v Pustých Úľanoch.
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Robo Cup 2015 na Základnej škole v Pustých
Úľanoch
V dňoch 16.4.-18.4.2015 sa na našej základnej škole uskutočnila Celoslovenská súťaž
v stavbe a programovaní robotov pre žiakov
základných a stredných škôl. Táto súťaž sa
koná každoročne a organizuje ju Slovenská
spoločnosť elektronikov. Záštitu nad súťažou
má Ministerstvo školstva SR. Na našej škole
sa toto podujatie konalo po druhýkrát. Súťaž
mala takmer 200 účastníkov z rôznych kútov
Slovenska, súťaže sa zúčastnili i programátori z Chorvátska a Slovinska. Mali sme na
návšteva aj hostí z Nemecka, zo školy ktorá
s nami v tejto oblasti spolupracuje.
Podujatie otvorili slávnostným príhovor
zástupca Školského úradu v Trnave PaedDr.
Karol Grajcar a riaditeľ ZŠ v Pustých Úľanoch
Mgr. Ondrej Borek, ktorému asistoval

Po slávnostnom otvorení začali súťaže.
Súťažilo sa v týchto kategóriách:
1. Konštrukcia robota zo stavebnice na
zadanú tému

A na tomto mieste patrí srdečné
poďakovanie našim sponzorom, rodičom
za sladké a slané pochúťky, ale i všetkým
ostatným, ktorí pri súťaži pomáhali.
No a ako obstáli žiaci našej školy? Matej
Herczog a Adam Botka v kategórii mladších
žiakov získali jedno 1.miesto a jedno
2.miesto.
Jakub Augustín a Martina Krupa v kategórii
starších žiakov boli dvakrát na 2.mieste.
Bola tu znova príležitosť vymeniť si skúsenosti, nadviazať nové priateľstvá, lebo súťaž
v programovaní je nielen o robotike, ale najmä o ľuďoch. Je to dnes na verejnosti často
diskutovaná otázka, či sa v svete robotov
nestratí osobný kontakt človeka s človekom,
aby moderný svet z detí nevychoval chladné
bytosti hladkajúce obrazovky.

slávnostným výkopom robot NAO. Robota
NAO škola v Pustých Úľanoch vlastní ako
jediná spomedzi základných škôl na Slovensku. Nečudo, veď v začiatkoch stál tento
robot 15-tisíc eur, dnes je jeho cena síce
„len“ tretinová, ale stále pre mnohé školy
bez pomoci sponzorov nedostupná.

2. Robo Cup Junior – Futbal s elektronickou
loptou, Záchranár, Tanec robotov.
Atmosféra bola naozaj súťaživá, ale mimo
„bojiska“ zasa vládla priateľská a dobrá
nálada.
O svojich hostí sme sa starali, chutilo im
jedlo, ale i zákusky a koláčiky.

„Každá pomôcka zostane vždy len pomôcka.
Dominantný má byť učiteľ a dieťa. Robot
môže pomôcť k nejakej motivácii. Ide o to
nerozbiť stereotyp, len vtedy si udržíte
pozornosť dieťaťa. Keď budete využívať aj
papier, aj všetko ostatné. A keď do toho
vložíte dušu, srdce,“ hovorí náš pán riaditeľ.
A pripomína, že k robotike treba pristupovať
s rešpektom a zodpovednosťou. Stroj
bude vždy robiť to, čo ho naučí človek. A je
teda len na človeku, akú mieru slobody
dá strojom. Etika bude pri robotike zrejme
čoraz dôležitejšia. „Treba sa tomu venovať
s citom, rešpektom, aby to nepresiahlo
určité medze.“
Mgr. Viera Vrbovská

www.puste-ulany.sk
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Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak
sluch, ako srdce
V školskom roku 2014/2015 pracovali
na pobočke ZUŠ v Pustých Úľanoch dva
odbory – hudobný a tanečný. Hudobný
odbor navštevuje 55 žiakov (hra na klavíri,
akordeóne, flaute, gitare a spev) a tanečný
odbor 21 žiakov.
Našu prácu prezentujeme na žiackych
koncertoch. Veľmi nás teší, že návštevnosť
koncertov je veľmi dobrá, a žiaci tak majú
motiváciu sa na ne čo najlepšie pripraviť.
Už tradične sa všetky deti zapájajú do
prípravy vianočného koncertu, ktorý bol
mimoriadne úspešný. Spoločný program,
kde všetky deti spievali koledy a vianočné
piesne s doprovodom komorného zoskupenia (2 flauty, 2 akordeóny, gitara, klavír)
vyvolal u všetkých prítomných vianočnú
atmosféru plnú pokoja a lásky.
Naši žiaci sa v tomto školskom roku
zúčastnili aj súťaží v Sládkovičove a v Novej
Bani. V Sládkovičove na Klavírnej prehliadke sa Ľubica Karnišová, žiačka 4. ročníka
z triedy p. uč. Kovačevičovej, umiestnila

v bronzovom
pásme a žiačka
Adriana Kašubová,
žiačka 3. ročníka
z triedy p. uč.
Foríškovej, sa
v nižšej kategórii
umiestnila tiež
v bronzovom
pásme. Potešili nás
aj naši akordeónisti Lukáš Horváth a Simonka Horváthová
na akordeonovej súťaži v Novej Bani, kde
obsadili 3. miesto v sólovej hre, a spoločne
v kategórii komorná hra sa umiestnili tiež
na 3. mieste. Speváci sa zúčastnili speváckej
súťaže v Galante, kde sa Juraj Vrbovský, žiak
4. ročníka z triedy pani učiteľky Pellerovej,
umiestnil na 3. mieste v zlatom pásme
a Kristína Kurčíková, žiačka 3. ročníka p. uč.
Pellerovej, v striebornom pásme. Všetkým
súťažiacim gratulujeme.
Školský rok slávnostne ukončíme

záverečným koncertom v Kultúrnom
dome v Pustých Úľanoch. Na koncerte sa
okrem žiakov nižších ročníkov predstavia
aj absolventi 1. časti základného štúdia
Sofia Plesnivá – flauta, Dominika Krullová
– flauta, Karolína Hrabinská – flauta, Ľubica
Karnišová – klavír a Juraj Vrbovský – spev.
Srdečne Vás na koncert pozývame a tešíme
sa na spoločne prežité chvíle s hudbou.
„Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani
tak sluch, ako srdce.“
Mária Kovačevičová

Aký bol školský rok v materskej škole?
Blíži sa koniec školského roka 2014-2015,
a preto si môžeme klásť otázku, aký bol
tento školský rok? Odpoveďou je veľa aktivít
a každodenných činností s deťmi so zreteľom
plnenia Školského vzdelávacieho programu
„Zvedavé slniečko“. Našou snahou bolo zaujať
dieťa každodenným programom plným
rôznych činností a aktivít.

činnosť prostredníctvom rôznych aktivít
a krúžkov – krúžok anglického jazyka
v triede predškolákov a tanečný krúžok.
Naše aktivity: uskutočňovali sme ich
s deťmi v materskej škole, ale i na verejnosti v spolupráci s rodičmi a verejnými
inštitúciami v obci – obecným úradom,
Základnou školou v Pustých
Úľanoch, záhradkármi.

V rámci plnenia Plánu aktivít sme s deťmi
zrealizovali rôzne aktivity: bábkové divadlá
na ktorých vystúpili profesionálni umelci,
tvorivé dielne k rôznym sviatkom, výstavky,
zápis do ZŠ, Dni otvorených dverí pri zápise
do MŠ. Deti majú radi zvieratká a preto sme
s nimi uskutočnili výlet na farmu p. Kučeru.

Tradičnými aktivitami boli:
Vítanie Mikuláša, Vianočná
besiedka, kde sa deti predstavili
kultúrnym programom.

Náš program:
V programe sme ponúkli desať tematických celkov, ktoré sú zamerané na výchovu
a vzdelávanie detí predškolského veku
v rôznych oblastiach, ako napríklad: ročné
obdobia, sviatky, kultúrne dni a tradície
nášho národa, zdravie a jeho prevencia,
doprava....
Zameriavame sa na environmentálnu výchovu a osvojenie anglického jazyka.
Našim cieľom je poskytnúť deťom kvalitnú výchovu a vzdelávanie, ale i záujmovú

Najväčším zážitkom bol pre
deti detský karneval, kde sa
mohli deti spolu vyšantiť,
zatancovať si a uplatniť svoju
fantáziu.
Ku Dňu matiek sme pripravili
besiedku pre mamičky pod
názvom „Kytička pre mamičku“.
Besiedka v prítomnosti mamičiek, starých
mám i ockov sa uskutočnila vo všetkých
triedach.
Deti pod vedením pani učiteliek sa na
tento sviatok dlho a zodpovedne pripravovali. Ponúkli mamičkám pekný kultúrny
program, v ktorom nechýbali krásne
básne, dojímavé piesne, rôzne scénky
i zábavné tančeky. Takto vyjadrili deti
vďaku a uznanie svojim mamičkám za ich
lásku a starostlivosť. Vďaka patrí i všetkým
pani učiteľkám, ktoré svojou trpezlivosťou
denne s deťmi tento program pripravovali.

I touto cestou sa mu chceme poďakovať,
že v našej obci vytvoril prostredie, ktoré
je určite zaujímavou prechádzkou pre
všetkých, ktorí majú radi prírodu a zvieratká.
Už sa tešíme na ďalšie stretnutie.
A čo nás ešte čaká?
V rámci poznávania netradičných povolaní,
chceme ukázať deťom prácu požiarnikov
v spolupráci s Hasičským zborom Voderady.
Ďalej je to fotografovanie detí, oslava
sviatku MDD, na ktorý sme si pozvali šaša
Maroša.
Pripraví pre deti diskotéku a rôzne zábavné
aktivity, pani učiteľky tiež pripravia pre deti
deň plný hier a prekvapení.
Na konci školského roka sa rozlúčime
s našimi predškolákmi a odovzdáme im prvé
osvedčenie a potom hurá na prázdniny.

časopis občanov obce Pusté Úľany
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Prvé sväté prijímanie v pustoúľanskom kostole
Dvadsať detí má za sebou prvé sväté prijímanie v pustoúľanskom kostole. Máj bol
v druhej polovici, kresťania si pripomínali
Turíce. Zaujímavý sviatok, v mnohých
krajinách – od Maďarska po Francúzsko –
oslavovaný ako štátny, dokonca aj s nasledujúcim dňom voľna. V našom kostole sa
odohral zaujímavý kontrast. Hoci pán dekan
Kolpák sa sústredil, aby deťom vysvetlil túto
slávnosť v názorných obrazoch, aby ju dobre
pochopili, v skutočnosti boli deti prijaté do
spoločenstva dospelých, boli uznané, že majú
dostatok slobody, aby sami začali vnímať
a rozlišovať hriech, aby sami rozhodli o mieste
Boha v svojom živote.
Krásne šaty, prítomnosť širších rodín, dvojhodinová bohoslužba, výzdoba, program, aj
hudba boli slávnostné. Zmyslom každého
rituálu je pamätať si na jeho deň. Myslím,
že vďaka dekanovej homílii a detskému
programu sa to mnohým podarí. A tiež
vďaka detským husliam, ktoré v kostole
zazneli. Lenže, všetky tie symboly nemajú len
zaujať. To by bolo málo. Kňaz hovoril deťom
o hriechu, a hoci vlastné previnenie vnímame
vždy akosi automaticky ako slabosť, či už si
to priznáme alebo nie, v prípade kresťanstva
je to inak. Kresťana robí kresťanom hriech.
Práve toto poznanie je jeho silou. Poznáme
veľa príkladov dospelých konvertitov, ktorých

lákalo ku kresťanstvu mnoho vecí, od filozofie
po estetiku. Napokon, koľko je konvertitov,
toľko je ciest k Bohu. Ale jeden moment je
vždy zlomový: keď si človek uvedomí vlastný
hriech a keď svoje mravné či iné previnenie
spojí s náboženstvom, vierou. Vtedy sa mení
život. Prvé sväté prijímanie sa môže mnohým
javiť ako niečo banálne, ako spomienka na
darované hodinky, obed s rodinou, biele
šaty či prvý oblek. A ono aj banálne môže
byť, keď sa nestane tým, čím má byť. Dejiny
poznajú krsty, ktoré rozhodli o osude celých
štátov a impérií. Človek však nemusí byť svätý
Augustín, aby jeho sviatosti stáli za to. Veď ak

sa naučí rozumieť základnej dráme každého
jedného z nás, ktorou je dilema medzi tým,
čo môžem spraviť a čo mám spraviť, tak ho
nemôže nič prekvapiť a nič zmiasť.
Dvadsať detí v našej dedine dostalo radu,
ako to robiť. To nie je maličkosť. Krásne
šaty a detské obleky, rovnako ako program
a básne pre rodičov k tomu patrili, a bolo to
krásne. Ale pointou je, že to, kvôli čomu sme
sa všetci v ten deň krajšie obliekli, sa odohráva v našom kostole každú nedeľu a každý
deň. Môže to znieť všedne. Ale je to presne
naopak.
J. Daniška

Misijná púť detí a rodičov Štvrtý kráľ
Keď nás zatlačí kameň v topánke, vyzujeme sa, aby sme ho vyhodili. Keď
urazíme človeka, snažíme sa o nápravu ospravedlnením. Sú však veci, na
ktorých naplnenie sme prikrátki. V takejto situácii Vám odporúčam vydať
sa na púť modlitby, ako sme to urobili my. Skupina z našej a ďalších dvoch
farností sme v jednu sobotu nasadli do autobusu smer Rajecká Lesná.
Zišlo sa tam veľa mladých pútnikov. Každý prišiel s chuťou darovať a byť
obdarovaný. My sme darovali konzervy s jedlom, ktoré zamestnanci charity pošlú do správnych rúk. A prijali sme zábavu, radosť zo spoločenstva,
poznanie o novom mieste, ľuďoch a umení v podobe drevorezby Slovenský
Betlehem. V duchovnej časti nášho putovania sme predložili všetky úmysly
za seba a našich najbližších, slávili sme svätú omšu, pomodlili sa krížovú
cestu a ruženec za
prenasledovaných
a utečencov.
Nadýchali sme sa
sviežeho horského
vzduchu, povzbudili sa veľkou
skupinou mládeže
a detí, ktorí prišli
na toto miesto,
boli sme vďační za
kňazov a mladých
z okolitých farností,
s ktorými sme
trávili dlhú cestu
autobusom. Záverom sme unavení nezaspali, ale prostredníctvom rádiového vysielania sme fandili našim hokejistom, ktorí sa márne naháňali za
výhrou v zápase tohto dňa. Hoci skóre v hokeji nevravelo o našom víťazstve,
my sme sa ako víťazi domov predsa len vrátili. Prišli sme s dobrou správou,
ktorá je odkazom nádeje pre všetkých: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni
uvidia Boha.“
Eva Kopáčiková, spoločenstvo Emanuel

Trojkráľový deň je spomienka na príchod kráľov z východu,
ktorí sa prišli pokloniť narodenému Mesiášovi a priniesli
mu dary. Tento deň však prijal ešte jedného hosťa z východu – Štvrtého kráľa. Išlo o krátke divadelné predstavenie spoločenstva Emanuel, na ktoré bola pozvaná celá
farnosť a ktoré sa konalo pod holým nebom.
Práve tmavá nočná obloha bola dôležitá divadelná kulisa.
Žiarila na nej jasná hviezda, privádzajúca pútnikov do cieľa
viery, nádeje a lásky. Kým naši známi Gašpar, Melichar
a Baltazár vzali svoje dary a vydali sa na cestu, kráľ Michal
ostal sedieť doma ako neskúsený, primladý a bez vhodného daru. No Boh práve tým najmenším a najslabším
zveruje dôležité úlohy, a preto i kráľ Michal povzbudený
anjelom vychádza v ústrety Láske. Malému Ježišovi
pripravil hračku – zvonkohru, teplú deku a pastiersku
palicu. Všetky dary však po ceste rozdal chudobným a trpiacim. Keď sa nakoniec postavil pred narodeného Mesiáša,
s hanbou sklonil hlavu a ukryl sa za okolostojacich. Ako
jediný naoko s prázdnymi rukami smel podržať dieťa, kým
sa jeho matka venovala hosťom. Michal v ľútosti vyznal,
že nemá žiadny dar, no Mária mu ukázala, že ruky nie sú
prázdne, ak vedia objať či pomôcť.
Celý herecký kolektív pozostával z takmer 50 rúk. Boli
to ruky, ktoré maľovali, šili, zdobili, nosili, stavali, jasali,
objímali... Predstavenie sa uskutočnilo bez potreby financií
alebo profesionálnych kulís, rekvizít, kostýmov či javiska.
Stačila ochota a chuť, aby dar štvrtého kráľa potešil a zahrial pri srdci. Podobne, ako to poznáme z našich rodín
a od našich blízkych: ani všetky peniaze sveta nenahradia
pozornosť a lásku manželov, rodičov, detí, priateľov. Preto
každý, kto otvára svoje srdce človeku stojacemu pred
ním, nekončí s prázdnymi rukami, ale napĺňa svoju náruč
skutkami lásky. Presne tak, ako to urobil štvrtý kráľ.
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Čo je nové v Materskom centre Včielka?
Podrástli sme!!! Nielen výškou a vekom našich
detičiek, ale aj ich počtom v centre, rozšírením
samotných priestorov a množstvom aktivít. Ale
všetko po poriadku...
S klesajúcou vonkajšou teplotou, pribúdajúcim dažďom, vetrom a snehom si v zime
čoraz viac mamičiek našlo cestu medzi
nás. Až nám občas bolo v stiesnených
priestoroch pekne horúco :-) Tak sme sa rozhodli si ich trošku preorganizovať. Centrum
má k dispozícii 2 miestnosti, a to jednu veľkú
herňu, a druhú malú miestnosť, ktorá pred
reorganizáciou slúžila len na odkladanie
tašiek, topánok a kabátov, či urobenie si
teplého čajíka. Najväčšia zmena nastala
práve v tejto malej miestnosti. Ubrali sme
z priestoru určeného na odkladanie vecí,
pridali sme detské stoly a vytvorili sme tak
detičkám priestor na tvorivé aktivity. Tu majú
možnosť maľovať, kresliť, modelovať z plastelíny. Tie väčšie deti sa tu učia pracovať
s lepidlom či nožničkami, samozrejme, pod
starostlivým dohľadom rodičov. Tu vznikli aj
krásne vymaľované či papierovými kúskami
vyzdobené (samozrejme, papierové :-) )
vajíčka, ktoré sme použili na jarnú výzdobu.
Vo veľkej miestnosti – herni – sa tak vytvoril
priestor na ďalšie aktivity. Na jednom mieste
máme „obchod“ s pokladňou, kde sa dajú
kúpiť základné potraviny a hneď vedľa je

kuchynka, kde z nich detičky pripravujú
výborné polievočky, mäská, či koláčiky. O kúsok ďalej je zóna pre správnych chlapov plná
autíčok, bagrov a motoriek. Na druhej strane,
pri okne, sa zase vyhrajú dievčatá s bábikami. No, nesmiem zabudnúť spomenúť veľmi
obľúbený matrac na skákanie, či šmykľavku.
Neverili by ste, akými možnými spôsobmi sa
dá šmýkať – bokom, po bruchu, dole hlavou
… no, maminkám občas pekne stúpne
adrenalín :-) Na potrápenie hlavičiek či
jazýčkov tu máme pekné drevené skladačky
a knižky. Myslím si, že každé dieťatko si tu
okrem kopy kamarátov nájde pre seba aj
veľa zaujímavých činností.
Pre tých, ktorí sa k nám chcú pridať, tak

pripomínam, že máme otvorené v stredu
a vo štvrtok od 16.00 do 18.00. V prípade
pekného počasia sa občas presťahujeme
na obecné ihrisko, kde Vás rovnako radi
uvidíme.
Stále fungujeme bez poplatkov na princípe
dobrovoľnosti – niekto prinesie hračky,
niekto papiere a farbičky, iný povysáva,
vydezinfikuje hračky a pod. Ak by ste chceli
materské centrum v našej obci podporiť,
môžete detičkám darovať papier na kreslenie, pastelky alebo hračky, ktoré sú stále
funkčné, avšak, s ktorými sa Vaše deti už nehrajú a Vám doma už iba zavadzajú. Vopred
všetkým ďakujeme.
Katarína Nováková

Nádejní plavci z Pustých Úľan
Martin Kubica
Máme sa čím pochváliť. Práca s mládežou
a úspechy, ktoré naši žiaci dosahujú
sú výsledkom cieľavedomej práci,
mimoškolskej činnosti našich pedagógov
a v neposlednom rade trpezlivosť, finančná
podpora a obetavosť rodičov.

Myslím si, že je namieste poďakovať sa aj
rodičom a žiakovi našej obce Martinovi
Kubicovi, ktorý svedomitou plaveckou
prípravou dosiahol vynikajúce výsledky, ako
plavecký talent v sezóne 2014-2015.
Plavecký klub Azeta v bazéne Swimarena
v Senci, v prípravke plaveckých základov
sa zaoberá celoročným zdokonaľovaním
plaveckých zručností 5-10 ročných detí.
Plavecký klub ponúka trojmesačnú výučbu

základov plávania. Absolvovanie tejto
prípravky je východiskom na zaradenie do
základného tréningu, v ktorom túto sezónu
trénoval aj náš úspešný žiak Martin Kubica,
kde dosiahol tieto výsledky:
1.miesto O pohár mesta Handlová kategórie
„C“ 50m voľný spôsob. 2.miesto Jarné
majstrovstvá Bratislavskej oblasti 100m
znak a 3.mieto 50 m motýlik. 3.miesto Veľká
cena Liptova 5. ročník 50 m znak. Nielen na
medzinárodných mítingoch počas celého
roka, ale predovšetkým na júnových Majstrovstvách Slovenska kategórie 9-14 roční
pod vedením trénera Dr.Geralda Svobodu,
získal na kraulovej trati bronzovú medailu.
Bol úspešný aj v disciplíne 100 m kraul kde
sa umiestnil na 4. Mieste.
Tadeáš Vajda
Tadeáš Vajda sám o sebe hovorí, že je vodný
muž. Vo vode je mu veľmi dobre a ak ju
dlhší čas nemá, je nespokojný. Plávanie
mu prirástlo k srdcu od malička, keď sme
ho hodiny nevedeli dostať von z detského
bazéna. Tu sa naučil plávať svojským spôsobom, ktorý mu pomohol v období škôlky
rozvinúť do plaveckých štýlov tréner Peťo,
z Dusla Šala.
V roku 2012 začal navštevovať plavecké
kurzy v STU Trnava, ktoré prerástli do
pravidelných tréningov. Prvého preteku sa
zúčastnil dňa 12.10.2013 v Trenčíne.

Od toho času absolvoval 21 pretekov
v rôznych častiach Slovenska s lepšími
i horšími výsledkami. Medzi jeho
úspešnejšie umiestnenia v roku 2014 patrili
napríklad 6.miesto v disciplíne 200 prsia
na súťažiach v Považskej Bystrici či Nových
Zámkoch, 6.miesto v disciplíne 200 m voľný
spôsob v Topoľčanoch či 7.miesto v celoslovenskom hodnotení na 50 m prsia.

Z plaveckých štýlov sa mu v začiatkoch najviac páčili prsia, ktoré tento rok ustúpili do
úzadia a prevláda voľný spôsob, teda kraul.
Postupne sa zdokonaľuje v plaveckom štýle
znak a motýlik, preto sa veľmi tešil, keď sa
mu tento rok podarilo umiestniť sa na 9. mieste v disciplíne 50 m motýlik na pretekoch
v Trenčíne.
Blahoželáme a želáme mu veľa úspechov
v škole a na športových podujatiach.
Ivan Takáč
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Nová zóna oddychu v našej obci
Každá obec na Slovensku má svoje špecifiká,
zvláštnosti a niečo výnimočné. Naša obec
je bohatá na históriu a kultúrne pamiatky.
Máme vynikajúce výsledky na našej základnej
škole v programovaní robotov.
Pestrý a bohatý kultúrny život je výsledkom
dobrej práce našich spoločenských organizácií. V masmédiách čoraz viac vystupuje do
popredia ekológia a životné prostredie. Všetci
o tejto problematike hovoríme a súhlasíme
s čistým životným prostredím, ale opak je
pravdou.

Cestu od železničnej stanice, pred vstupom
do obce, si niektorí naši spoluobčania pomýlili so smetiskom. Domový odpad určite nie je
to, čo pridá na kráse našej obci.
Na vyčistenie a úpravu tejto lokality sa

podujali manželia Kučerovci, ktorí tento
priestor menia na oddychovú zónu a park
s drobnochovom zvierat. O tom, ako sa táto
lokalita v našej obci mení a aké majú zámery
do budúcnosti som sa porozprával s p. Janou
Kučerovou.
Prečo ste si vybrali pre svoj zámer práve
lokalitu v Pustých Úľanoch?
Pôvodne sme iba hľadali pozemok vhodný
na chov zvierat. Nemali sme presne vybranú
lokalitu. Hľadali sme väčší pozemok, niekde

na okraji dediny alebo polosamote. Okrem
mnohých iných miest sme boli na obhliadke
pozemkov na Dobrej Vode, pri Piešťanoch,
na Kopaniciach, a dokonca pri Ružomberku
a nakoniec sme si vybrali pozemok iba o dve

Aj toto sa ukrývalo pod kríčkami

dediny ďalej od nášho pôvodného bydliska.
Aj keď bolo na prvý pohľad vidieť, že nás čaká
veľký kus práce, toto miesto sa nám zapáčilo.
Kto prišiel s nápadom realizovať domáce
safari?
Práve safari by sme to nenazvali, pretože
nejde o africký štýl zooparku. Náš pôvodný
zámer nebolo ani zriadenie zooparku.
Vzhľadom na to, že nás chov zvierat veľmi
baví, chceli sme iba chovať zvieratá, len tak,
pre radosť a pre úžitok. S postupným budovaním sme si však všimli záujem
okolia, tak sme si povedali, že možno
bude vhodné pokračovať v štýle
zooparku.
Budú môcť toto vaše zariadenie navštevovať školy a iní
návštevníci?
Práve úprimný záujem okolia nás
presvedčil, že sprístupnenie bude
správna cesta. Najviac zavážili
zvedavé pohľady detí. V dnešnej
dobe plnej technológií je naozaj
veľmi potešujúce vidieť záujem
detí o prírodu, zvieratá a o ich chov.
Plánujeme aktívne spolupracovať so
základnou školou v Pustých Úľanoch.
Deti z tejto školy budú u nás po
dohode s vedením školy vítané,
napríklad, v rámci výučby prírodovedných predmetov. Samozrejme,
aj malí škôlkari. Tí nás už dokonca
aj stihli navštíviť. Bola to veľmi milá
návšteva. Ďalej sú po sprístupnení
chodníkov u nás vítaní aj klienti
z domova seniorov v Sládkovičove. Tento
úžasný nápad nám vnukla naša milá suseda
pani Budošová. Je to super nápad, veľmi
radi potešíme srdiečka starčekov a stareniek
z tohto zariadenia.
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Kto sa stará o údržbu a zvieratká v parku?
Všetko si budujeme svojpomocne, aj o zvieratá sa staráme hlavne my. Pomáhajú nám
priatelia a radi pomôžu aj naše deti, pokiaľ
práve nie sú v škole. Chodí k nám dokonca
aj školáčka z Pustých Úľan Vikinka Reháková,
ktorá má mimoriadne kladný a pekný vzťah
k zvieratám. Nemôžem zabudnúť ani na
malé dievčatko Alenku Kapecskovú, z ktorej
tiež rastie veľmi šikovná chovateľka.
Aké druhy zvierat máte a aké plánujete
ešte umiestniť?
Ide hlavne o klasické zvieratá gazdovského
dvora: husi, kačky, sliepky, morky, holuby,
zajace, ovce, kozy, prasiatka a somárik.
Máme aj labute, pávy a rybičky. Sami
ešte nevieme čo všetko pribudne, všetko
ukáže čas a možnosti, nechajme sa všetci
prekvapiť.
Ktoré zvieratko na vašom dvore je vašim
miláčikom?
Ja ich mám viac, prasiatka Kvetku a Meggy,
osličku Izabelku a barančeky Happy
a Kinderko.
Manželove srdcovky sú čierne labute.
Dcérka má najradšej prasiatko Meggy a syn
zasa našich psov.
Máte záujem rozširovať toto zariadenie
a ako vidíte budúcnosť vášho parku?
Postupným budovaním sa plocha parku
zároveň rozširuje. Aj momentálne chystáme nové plochy vhodné na užívanie,
chov, prechádzky, posedenia a odpočinok.

Sme si vedomí zvýšeného hluku a prachu
počas úpravy terénu, no bez toho sa, žiaľ,
budovať nedá. Týmto ďakujeme všetkým
našim skvelým susedom za trpezlivosť
a podporu. A čo bude v budúcnosti ukáže
až budúcnosť. Nedá sa povedať čo bude.
Môžeme len povedať čo by sme si priali.
A to je aj naďalej pokračovať v tom, čo nás
baví: venovať sa zvieratám. Budeme radi,
keď sa nám po dokončení podarí park
sprístupniť verejnosti, keď sa rozbehne
úspešná spolupráca so školou a škôlkou.
Pustoúľanskí školáci sú úžasní. Tým, že nie
sú nevšímaví a ľahostajní zachránili mláďatá

zákonom chránenej myšiarky ušatej, ktorej
silný vietor zhodil hniezdo. Nenechali ich
bez povšimnutia na zemi, ale upozornili na
nich. Boli sme s vyššie spomínanou Vikinkou
osadiť náhradnú plošinu na hniezdenie
a sovičky sa momentálne tešia dobrému
zdraviu. No, a práve tak by sme najradšej
videli našu budúcnosť: úspešne viesť deti
ku kladnému postoju k prírode a zvieratám.
Dovoľte mi na záver nášho rozhovoru Vám
poďakovať za všetkých občanov Pustých
Úľan, že zlepšujete životné prostredie
v našej obci.
Ivan Takáč

Správny záhradkár sa nenudí
Či je zima a či jar, správny záhradkár sa nikdy
nenudí. Tí z nás, čo majú „viac voľného času“
pripravia niečo pre všetkých obyvateľov
našej obce alebo sa neboja reprezentovať
našu organizáciu i celú obec v rámci okresných a celoslovenských súťaži.
Tento rok sa v celom Slovenskom zväze
záhradkárov nesie v znamení ukončenia
starého päťročného obdobia a začatie
nového. Všetky orgánové zložky SZZ si
volia na svojich členských schôdzach nové
vedenie. To sa udialo aj u nás. V nedeľu
1. marca sme sa stretli na výročnej schôdzi,
kde sme zhodnotili našu nielen minuloročnú
prácu ale aj celú päťročnú prácu a vytýčili
sme si ciele na ďalšie obdobie. Zvolili sme
si staronový výbor, ktorý bude zodpovedný
za činnosť našej organizácie. O týždeň
zavítal k našim susedom do Sládkovičova
čestný predseda Republikového výboru
Slovenského zväzu záhradkárov Profesor
Ivan Hričovský, ktorý nám urobil odbornú
prednášku a ukážku rezu ovocných drevín.
Každý kto tam bol, môže skonštatovať, že od
pána profesora je vždy sa čo učiť, či už máte
30 alebo 70 rokov. Aj keď počasie nebolo
k nám priaznivo naklonené, tak ten zážitok
stál za to.
V Trenčíne sa každoročne koná začiatkom
apríla jarný záhradkársky veľtrh a tento rok

padol termín na prvý víkend po Veľkej noci.
Napriek tomu, že mesiac pred tým bolo
obrovské nadšenie zo zájazdu, zrazu nikto
„nemohol“. Ešte šťastie, že sme sa spojili
s matičiarmi a pripojili sa šiesti záhradkári zo

Sládkovičova a tak sa nám z biedou podarilo
naplniť jeden malý autobus!
Na prelome mesiacov apríl – máj sa konala v Galante 12. Regionálna výstava vín
v Neogotickom kaštieli, ktorú organizačne
zabezpečil Okresný výbor SZZ v spolupráci
s Mestom Galanta. Tento rok našu organizáciu nereprezentoval nikto, avšak každý milovník vínka si mohol prísť na svoje na tejto
dvojdňovej koštovke. A že bolo čo koštovať
to mi verte!
V druhej polovici mája sa tradične
každoročne v Dome Matice slovenskej

v Galante koná okresná vedomostná súťaž
žiakov Mladý záhradkár. Vyzeralo to tak,
že po niekoľkoročných úspechoch našich
žiačok, budeme mať pauzu a nebude našu
školu a obec reprezentovať nikto. Na poslednú chvíľku sa nám s pani učiteľkami zo ZŠ
podarilo prehovoriť štyroch žiakov, aby to
skúsili. A oplatilo sa! Do súťaže nám zostali tri
týždne na prípravu, ale zvládli to bravúrne.
Veď posúďte sami: v kategórii mladších
žiakov získala Ľubka Karnišová I. miesto,
Lucka Belková II. miesto (z Veľkého Grobu)
a nesklamal ani nováčik Denis Miko, ktorý
v tvrdej konkurencii viackrát súťažiacich
žiakov z iných škôl získal 6. miesto. V druhej
kategórii starších žiakov získala I. miesto
Michaela Labudová. Možno si poviete, že
to nebolo asi také ťažké. Verte mi však, že
pri spoznávaní tých 90 rastlín, ktoré sa mali
naučiť, by sa riadne zapotil, každý z vás!
Čo dodať na záver? Začala som tým, že
zima nebola takmer žiadna a tým budem aj
končiť. Následky tohto neblahého faktu sme
začali všetci cítiť už v skorých jarných dňoch
a budeme ich cítiť po celý rok. Preto Vám milí
spoluobčania – záhradkári i nezáhradkári
– prajem úspešné bojovanie so škodcami,
ktorí úspešne prežili zimu a v hojnom počte
napádajú naše úžitkové a okrasné záhradky!
Ing. Anna Ivánková, tajomníčka ZO SZZ
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Súťaž vo varení gulášu v Pustých Úľanoch 2015
Stalo sa už tradíciou, že v Pustých Úľanoch
organizujú v tento deň súťaž vo varení gulášu.
Aj mňa, ako takmer všetkých obyvateľov
obce, zlákala vôňa a chuť gulášu. Starosta
obce, Henrich Čambál, mal plné ruky práce

s organizovaním tohto sympatického podujatia. Štrnásť mužstiev zostavených z priateľov,
kamarátov, rodinných príslušníkov, odhodlane demonštrovali kulinárske kotlíkové
umenie. Nepoznám človeka, ktorý by nemal
rád kotlíkový guláš, preto sa tento druh
zábavy stretol s veľkým ohlasom. Ráno, už
pred deviatou, sa začalo s prípravami a starosta mohol slávnostne otvoriť túto veselú
„gulášpárty“. Vôňa dreveného uhlia, cibuľky,
slaninky či mäsa priťahovala okoloidúcich,
ktorí prišli povzbudzovať – najmä tých
svojich. Mužstvá tvorili, napríklad, dôstojníci,
geriatri, bývalý starosta so synom, V4, ...
Receptúru a suroviny si priniesol každý
svoje, preto aj navarené guláše chutili každý
inak, podľa vložených ingrediencií, niekde
do gulášu pridali fazuľu, inde varili z diviny, hovädziny, alebo s tajnými receptami
zdedenými od starých materí. “Každý z nás
varíme guláš, ale asi každý je vždy iný. Varenia
sa zhostili tentoraz chlapi. Ale ani ženy sa,
veru, nedávajú zahanbiť. Nedávno sme zorganizovali v kultúrnom dome výstavu a súťaž

s domácimi pečenými
špecialitami, výstavu
záhradkárov s produktami zo záhrady,” hovorí pani Marika, ktorá
spieva v spevokole.
Pripomenula aj peknú
akciu Noc kostolov.
“Venujeme sa aj dôchodcom či mladým
ľuďom,” dodáva starosta a vzápätí odchádza
povzbudzovať ďalšie
družstvo, ktoré podľa
zloženia (národnostného) má názov V4. Vskutku, pomaly sa areál
napĺňal priamoúmerne s dovárajúcimi sa
gulášmi. Na celom tomto podujatí bolo sympatické to, že spoločne sa stretli mladí, starší,
muži i ženy, kozmetička, fotografi, stavbár,
železničiar, dôstojníci, ochrankári či deti.

Všetci spolu, ako jedna veľká rodina podporili starostu, Henricha Čambála, ktorý to za
výdatnej podpory sponzorov a, pochopiteľne,
obyvateľov obce, zorganizoval. “Dedinu,
treba stmeľovať, spoločne sa zúčastňovať na
podujatiach, riešiť problémy nielen dôchodcov a mladých ľudí, ale celej dediny. A práve
toto je jedna z možností, ako sa neformálne

porozprávať,” dodáva starosta. “Viete, naši
ľudia sú všestranní. Hoci väčšinou, vďaka
úrodnej čiernozemi je poľnohospodárstvo
na prvom mieste, venujeme sa aj športu.
Máme krásne športové ihriská venujeme sa
tak futbalu, basketbalu, ako aj hokeju, a ženy
s obľubou cvičia zumbu. Som hrdý na našich
obyvateľov, a som rád, že aj tí naši najmladší
nám robia radosť, dokonca, zviditeľňujú
Pusté Úľany a Slovensko v zahraničí, čo ocenil
aj minister školstva. A tak by som mohol
pokračovať ďalej,” rozpráva pohotovo starosta, a už sa pristavoval pri všetkých družstvách,
nešetril chválou, úsmevmi a povzbudením.
Po dovarení gulášov sa areál neuverte naplnil do posledného miestočka. Guláš mohol
ochutnať každý, kto prišiel a z ktoréhokoľvek
kotlíka. Počasie tiež prialo všetkým. A kto vyhral? Vlastne nikto neprehral. Boli sme spolu,
na vzduchu a zmysluplne.
Takto som prežil príjemný deň v Pustých
Úľanoch, plný veselej nálady, stretnutí
a zoznámení.
MUDr. Vladimír Džugan, Bratislava

Spoločenská
kronika
Narodili sa:
Keresztesová Barbora
Belan Matúš
Helemenská Tamara
Šišolák Branislav
Klenová Terézia
Kamhal Michal
Porhinčák Michal
Babacsová Natália
Antaličová Liliana

Navždy nás
opustili:
Margita Zacharová
Anna Korcová
Ján Ivančík
Mária Orichelová
Michal Čelko
Helana Gálová
Ján Chovanec
Michal Klačanský
Božena Stachová
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Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Rok 2015 sme v našej základnej organizácii otvorili výročnou členskou
schôdzou, kde sme hodnotili činnosť organizácie v roku 2014 a plán
činnosti organizácie na r. 2015 za prítomností hostí p. Ing Čambála –
starostu obce a pani poslankyne PhDr. Budošovej.

Základná organizácia eviduje v roku 2015 29 členov. V našom pláne
činnosti za I. polrok 2015 sme absolvovali kultúrne a spoločenské
akcie.
V mesiaci február sa spevácky súbor Úľančanka zúčastnil na
„Fiašiangovej veselici“ v DSS „ANTÓNIUS“ Sládkovičovo, kde sme
vystúpili v programe s ľudovými piesňami. Tradične v mesiaci marec

Aká bude nová
internetová
stránka obce
Obecné zastupiteľstvo ako
jednu z prvých úloh a cieľov
odhlasovalo vytvoriť novú internetovú stránku obce. Rozhodlo
sa tak na základe narastajúcich
podnetov od občanov, z dôvodu
slabej prehľadnosti a aj od
samotných pracovníkov obecného úradu, ktorí majú problém
so zverejňovaním dokumentov
a rôznych hlásení. Preto sme sa
pri tvorbe novej stránky zamerali na to, aby poskytovala väčší
počet informácií a pre pracovníkov OÚ bola ľahšie ovládateľná/
editovateľná. Chceli by sme prostredníctvom tohto webu zvýšiť
informovanosť verejnosti o dianí v obci, taktiež ponúknuť
škole, materskej škole a občianskym združeniam možnosť
oboznamovať občanov o svojich aktivitách, kultúrnych akciách,
súťažiach a pod. Poskytnúť im priestor na prezentáciu svojho
pôsobenia v obci, a to tak, že získajú vlastné prihlasovacie údaje
a vyhradený priestor na publikácie. Taktiež je možné v budúcnosti automatické zasielanie informácií pomocou elektronickej
pošty občanom. Avšak táto služba by bola realizovateľná pri
zvýšenom záujme, nakoľko nespadá pod možnosti objednaného balíka. Presný dátum oficiálneho spustenia nových webových stránok zatiaľ nebol stanovený, no predpokladaný štart
bude už v dohľadnej dobe, keďže v súčasnosti sa migrujú dáta
zo starej do novej webovej stránky a v blízkej dobe prebehne aj
prvé školenie zo strany dodávateľa, spoločnosti Galileo-corporation. Pevne verím a dúfam, že sa vám nová stránka bude páčiť
a že tam vždy nájdete všetky potrebné informácie.
S pozdravom Juraj Sopkuliak

uskutočňujeme spoločenské posedenie pri príležitosti MDŽ. V apríli
sme sa zúčastnili divadelného predstavenia v Trnave na komédii „Tri
letušky“ a členky našej organizácie sa zúčastnili na prezentácii „Jedlá
starých materí“, kde prispeli aj svojimi jedlami. Akcia sa konala v Majcichove.
Mesačne sa stretávame na spoločenskom posedení ako i na oslavách
jubilantov, ktorí sa dožívajú okrúhleho životného jubilea, ktoré
v I. polroku oslávili p. Chovancová 60r., p. Stacho 70r., p. Spáčilová 70r.
a p. Krištofová oslávi 80 rokov.
Súbor Úľančanka tiež svojimi ľudovými piesňami vystúpil v programe
osláv poriadaných obecným úradom.
Zdenka Müllerová, predsedníčka ZO SZZP

Internet náš každodenný
Máme pocit, že technika nám uľahčuje komunikáciu, prácu a prípadne presun z jedného miesta na druhé. Máme pocit, že sa nám svet
informačnej techniky prispôsobuje, aby nám dokonale slúžil. Ale opak je
pravdou. My slúžime technike a podobáme sa na ňu.
Píšeme správy a odkazy bez mäkčeňov a dĺžňov. Vyhľadávame cez techniku miesta, kde môžeme parkovať, kde sa dá lacnejšie nakupovať, kde
sa dá dobre zrekreovať atď.
Ani si to dobre neuvedomujeme, že sa prispôsobujeme technike a stávame sa jej neoddeliteľnou súčasťou. Celý tento počítačový celosvetový
cirkus funguje na princípe núl a jednotiek.
Internet, mobily a bankomaty fungujú tak, a na takom princípe, aby sa
ľudia už nemuseli vôbec stretnúť s inými ľuďmi, a aby sa všetko vykomunikovalo s automatickými odpoveďami.
Nakoniec, či sa nám to páči alebo nie, sa stávame úplnými zajatcami
najmodernejšej informačnej technológie. Keď sa na internet pozrieme
pozornejšie, tento fenomén je plný neoverených informácií, podvodníkov s lacnými ponukami tovarov a právd z druhej ruky.
Práve tým sa internet podobá reálnemu životu. My totiž už nežijeme
podľa toho, čo sme sa naučili z učebníc v škole, ale podľa „zaručených“
informácií sprostredkovaných internetom.
Kde sa stratili informácie našich starých mám a otcov, napríklad, že: po
teplých kysnutých koláčoch vás bude bolieť brucho, že čerešne neradno
zapíjať vodou, že v mesiacoch, ktoré majú v názve R treba jesť ryby, a že
netreba sedieť na studenej zemi.
Kde sa stratili drevené hračky a bábiky našich detí? Hry v prírode,
v parkoch, na ihriskách?
Nie je to žiadnym tajomstvom, že našich najmenších vedieme už od
útleho veku k počítaču.
Neprekáža nám, že naše deti venujú viac času počítačovým hrám, ako
pohybu na čerstvom vzduchu a hrám v prírode?
Toto zamyslenie nemá byť kritikou, spomienkou alebo nostalgiou na
minulosť. Nie, určite nie!
To by bolo podľa novej a modernej informačnej technológie krok späť.
Zamýšľam sa len nad skutočnosťou, čo nám prinesie nová pretechnizovaná doba a technika v budúcnosti?
Ivan Takáč
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FUTBAL V OBCI – ŠK TOP Pusté Úľany
„A“ mužstvo dospelých dosiahlo
v tomto roku historický úspech,
vyhralo súťaž V.ligy juh s možnosťou
postupu do 4.ligy!!!
Pod vedením trénera Vladimíra
Grusa neokúsilo prehru viac ako
21 súťažných zápasov.
Z domácich hráčov pravidelne
nastupovali Róbert Volek, Miroslav
Poništiak, Kristián Molnár, Ladislav
Kubík, Michal Kubík, Gabriel Szabo
a striedavý štart mal Adam Poništiak.
Hráči a kolektív ľudí okolo futbalu
sa po zimnej časti ešte viac stmelili
a dokázali, že aj v malej obci sa dá
spraviť veľký futbalový zázrak.
Dorast, tak ako aj „A“ mužstvo hralo
v V.lige Juh. Pre nedostatok domácich
hráčov bol doplnený hráčmi na hosťovaní zo Sládkovičova a Veľkého
Grobu. Celkovo skončil dorast na nelichotivom poslednom mieste
a priamemu zostupu do nižšej súťaže sa vyhol len vďaka nízkému
počtu mužstiev v V.lige. Veľké poďakovanie patrí Miroslavovi
Poništiakovi, ktorý sa aj v tak neľahkej situácii venoval a pomáhal
dorastu.

Nespokojnosť bola so žiackym mužstvom, kde na tréningy chodilo
maximálne 4-5 detí.
Z dotácie obecného úradu je pre žiakov hradené štartovné v súťaži
a na turnaje, ktoré si vyberie tréner. K dispozícii majú tréningové
pomôcky, nové lopty a dresy, ktoré boli zakúpené zo sponzorských
príspevkov. Práca s mládežou a hlavne jej každoročné dopĺňanie do
vyšších vekových kategórií je celkový problém, dlhodobo pretrváva
nedostatok domácich hráčov v doraste a „A“ mužstve. Hlavne z tohto
dôvodu sme od jari plánovali založiť mužstvo prípraviek, aby boli

FC PUSTÉ ÚĽANY 2010
V žiackom mužstve trénuje a hrá 13 detí pod
vedením trénera Vladimíra Grusa. Z mužstva
v lete 2014 odišlo na hosťovanie 6 hráčov do
ligových mužstiev. Na jednej strane nás teší,
akých hráčov sme vychovali, ale na druhej
nám chýbaju, čo sa prejavilo aj v hernej kvalite. Jakub Hojer – FC Spartak Trnava, Jakub
Jasovský - FC Spartak Trnava, Dávid Fiala - FC
Spartak Trnava, Marcel Grunza – ŠK Šamorín,
Róland Piši – FC Senec, Lukáš Nagy – FC
Spartak Trnava.
Jakub Hojer, Jakub Jasovský, David Fiala sa
navyše stali majstrami Slovenska vo svojich
vekových kategóriách. Gratulujem!
Mužstvo reprezentuje bez obecnej dotácie,

podchytení malí futbalisti už od útleho veku a tým postupne
systematicky zabezpečiť pravidelný prísun domácich hráčov do
mužstva žiakov, dorastu a neskôr do „A“ mužstva. Na prvé tréningy
nám začalo chodiť 10-13 detí a súťažne mali začať hrávať od leta
2015. Žiaľ, obecné zastupiteľstvo neschválilo navýšenie dotácie
pre deti, ktoré by zahŕňalo plat trénera a štartovné v súťaži. Ďalšie
dve tretiny
nákladov
na mužstvo
prípravky,
ako sú
lopty, dresy,
pomôcky
a turnaje by boli
hradené
sponzorsky.
Podobný
problém
má aj
„A“ mužstvo a dorast, ktoré zápasia s nedostatkom financií, keďže
poskytnutá dotácia bola rovnaká ako na okresné súťaže. Dodatočná
žiadosť navýšenia na krajskú súťaž nebola schválená. Tu si treba dať
základnú otázku, či stačí obci, aby sa tu hrali súťaže posledné, alebo
sa bude obec reprezentovať na popredných miestach v tabuľke
v krajskej súťaži.
A aj z tohto dôvodu siedmi členovia správnej rady odstúpili
z Občianskeho združenia ŠK TOP Pusté Úľany a dávajú šancu novým,
aby ukázali ako sa dá ešte lepšie robiť futbal v tejto obci.
S úctou, bývalé vedenie.

čisto zo sponzorských príspevkov. Zúčastnilo
sa a vyhralo niekoľkých medzinárodných
turnajov vo svojej vekovej kategórii a odohralo viac ako 40 medzištátnych zápasov.
Pokiaľ ide o existenciu dvoch žiackych
mužstiev v našej obci, ktorá je mnohým
akýmsi tŕňom v oku, chcem využiť tento
priestor na to, aby som uviedol veci na pravú
mieru. Obe mužstvá, ktoré fungujú pod
hlavičkou ŠK TOP Pusté Úľany a FC Pusté
Úľany 2010 reprezentujú obec Pusté Úľany!
Majú vytvorené rovnaké podmienky na tréningy a fungovanie, pokiaľ ide o tréningové
pomôcky, lopty a dresy, pričom tieto boli
zakúpené výlučne od sponzorov FC Pusté

Úľany 2010 a zo zdrojov ktoré toto združenie
získalo formou príspevkov 2% z daní rodičov
a priaznivcov.
Obe občianske združenia zveľadili obecný
majetok z vlastných finančných a sponzorských zdrojov, a to: náter fasády tribúny
štadióna, náter vnútorných priestorov
štadióna, náter zábradlia okolo hracej plochy, výstavba nových hráčskych striedačiek
a lavíc pre divákov, a navyše bola pred
dvoma rokmi sponzorsky kúpená kosačka
na kosenie obecného hlavného a tréningového ihriska, ktorú obec využíva dodnes.
S úctou Radoslav Bulavčiak,
predseda klubu FC Pusté Úľany 2010

