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Príhovor starostu obce
Vážení spoluobčania!
Vianočné sviatky a oslavy koncom roka,
ktorým vládne pohoda a neopakovateľná
atmosféra, sú pre mnohých z nás tou
najkrajšou tradíciou. V kruhu svojich
najbližších sa cítime najlepšie a tento pocit
rodinnej pohody a pokoja by mal zažiť
každý z nás. Pocit neustáleho zhonu a pracovného vypätia túžime vymeniť za pokoj
a pohodu v kruhu rodiny. Navštíviť priateľov,
porozprávať sa so susedmi, potriasť rukou
kamarátovi, ktorého sme dlho nevideli - aj to
je zázrak Vianoc.
Zhodnotiť rok 2015 si musí každý sám
podľa svojho svedomia. S touto atmosférou
vstúpime do nového roku. V decembri
roku 2014 som spolu s novozvoleným
zastupiteľstvom prevzal zodpovednosť za
ekonomický, hospodársky a kultúrny život
v našej obci. Teraz, keď sa blíži koniec roka,
treba zhodnotiť činnosť počas ročného
pôsobenia vo funkcii. Sú podujatia, ktoré
určite neušli pozornosti našim občanom.
Mnohí z vás prišli na obecnú zakáľačku, zapojili sa do súťaže vo varení gulášu. Obecné
dni s kultúrnym programom už niekoľko
rokov priťahujú do obce našich bývalých
obyvateľov i náhodných návštevníkov.
Miestna organizácia MS pripravila už piaty
ročník oslavy Dňa ústavy SR a netradične, no
o to kvalitnejšie v spojení s výstavou ovocia
a zeleniny našich záhradkárov ukončila leto.
Moja obľúbená maškrta patrí k príjemným
aktivitám našich dôchodkýň. Stretnutie
pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa
uskutočnilo v Orlovni. Poďakovať sa našim
najstarším občanom prišli aj žiaci zo základ-

Rekonštrukcia chodníka

nej školy svojim kultúrnym programom.
Obecné zastupiteľstvo pripravilo veselú
zábavu, o ktorú sa postarala skupina Saturn. Posledným podujatím v tomto roku
boli Vianočné trhy.
V jesenných mesiacoch sme vybudovali
časť chodníka na Novej ceste. Tento úsek
bol dlhé roky nebezpečný pre obyvateľov
tejto časti obce. Predovšetkým rodiny
s malými deťmi a starší, menej mobilní obyvatelia oceňujú jeho realizáciu.
Dokončenie sa plánuje po ukončení
výstavby zdravotného strediska. Odstránili
sme stavbu pri Orlovni. Využitie tohto
priestoru nemá ešte konkrétnu víziu a je
možné zapojiť sa do návrhov, čo by v tejto
časti obce malo byť vybudované.
Medzi nové a schválené pripravované
ekonomické riešenia patrí v našej obci
vybudovanie moderného zdravotného
strediska s lekárňou a zároveň výstavba
obecného trhoviska. Čakáme na schválenie projektu na zateplenie ZŠ a projektu
kamerového systému. V rámci energetickej efektívnosti budov patria rozpracované projekty zateplenie materskej škôlky
a zateplenie a oprava bývalého obecného
úradu v našej obci.
Projekty na dostavbu kanalizácie a výstavbu nového pavilónu materskej škôlky sú
viazané na výzvu zo štrukturálnych fondov
Slovenskej republiky.
Dlho očakávaný projekt výstavby 13 bytového domu, kde sú už schválené
finančné prostriedky na jeho výstavbu sa
začne realizovať v jarnom období 2016.
Každý z nás na konci roka hodnotí
svoju prácu a dáva
si predsavzatia
urobiť všetko lepšie
a kvalitnejšie. Aby
sa predstavy mohli
naplno zrealizovať,
je treba vynaložiť
úsilie a popasovať sa
so všetkým, čo život
prináša. Prajem vám,
teda, milí spoluobčania,
veľa zdravia, šťastia
a trpezlivosti, aby sme
spoločne uskutočnili

Búranie pri Orlovni

Zdravotné stredisko štúdia

Tržnica štúdia

rozpracované projekty a aby sa naša
spolupráca niesla v jednote pomôcť obci
napredovať v jej rozvoji v roku 2016.
Prajem Vám pokojné prežitie vianočných
sviatkov a veľa úspechov v roku 2016!
		
Ing. Henrich Čambál
		
starosta

Oplotenie
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Škola je dušou každej obce
Je svedectvom jej životaschopnosti, jej budúcnosti. Múry školy chránia ten najcennejší poklad každej rodiny – naše deti. A nielen chránia. Bolo by to príliš jednoduché
a krátkozraké. V tomto prostredí sústreďuje ľudí, ktorí odovzdávajú deťom to najlepšie
zo svojich vedomostí, skúseností a zručností – pedagógov a správnych zamestnancov.
Škola je rušný úľ otvorený od skorého rána
často až do neskorého večera. Má svoje pravidlá, spoľahlivé hranice, bez ktorých nefunguje žiadna inštitúcia. Len pomocou nich sa
dá zvládnuť množstvo denných, krátkodobých i dlhodobých aktivít.
„Každá minulosť je pobádaná budúcnosťou a každá budúcnosť plynie z minulosti“. Táto staroveká múdrosť je vyjadrením
úcty človeka k tomu, čo sa zrealizovalo dávno pred ním, na čom môže stavať, je odrazovým mostíkom k uskutočneniu jeho predsavzatí. Na takúto zodpovednú prácu je potrebných veľa síl a duševnej mladosti. Tej
mladosti, ktorá nás, zamestnancov základnej
školy, denno—denne obklopuje. Čerpáme
z nej plným priehrštím, aby sme sami dokázali prebudiť vo zverenom mladom pokolení
iskričku záujmu o budúcnosť vlastnú či budúcnosť našej krajiny.

Vedenie Základnej školy v Pustých Úľanoch
a jej pedagógovia sa zaslúžili o to, aby sa
i v roku 2015 okrem klasických i inovovaných metód a foriem na vyučovaní uskutočnilo aj veľa aktivít nad rámec povinností
v mimovyučovacích aktivitách.

Chceme podporovať dieťa v jeho prirodzenom i usmernenom záujme o vedu, techniku, jazyky, umenie a šport. Naši žiaci mali
a majú možnosť pracovať v zdravotníckom, rybárskom, dejepisnom, záhradkárskom, výtvarnom, prírodovednom, geografickom, literárnom, šachovom, keramickom,
akvaristickom, turistickom, tanečnom krúž-

ku, v krúžku konverzácie v anglickom jazyku, krúžku francúzskeho jazyka, v množstve
športových krúžkov, v krúžku Baltík, Lego
Dacta. Niektoré z krúžkov sa od septembra tohto školského roka z objektívnych dôvodov a, žiaľ, pre nezáujem žiakov najmä
2.stupňa neotvorilo.
Deti sa pod vedením pedagógov zapájajú
do projektov, ktoré rozširujú ich obzor, umožňujú podať pomocnú ruku
a vnímať svet inými, nesebeckými očami. Zvyšujú si svoju fyzickú
kondíciu a športové zručnosti na
plaveckom, lyžiarskom výcviku, v škole v prírode. Šikovní, vytrvalí
a ochotní žiaci boli úspešní v okresnom, krajskom, celoslovenskom, ba i medzinárodnom
meradle. Pod vedením svojich obetavých pedagógov reprezentovali našu školu
i obec Pusté Úľany
na množstve súťaží, ako napríklad na
súťažiach v prednese, výtvarných súťažiach, na súťaži
mladých zdravotníkov, v atletike, minivolejbale, v robotike, v množstve matematických súťaží. Jedna z nich – celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou RoboCup bola pod záštitou Slovenského zväzu elektronikov organizovaná riaditeľom našej základnej školy Mgr. Ondrejom Borekom už dvakrát na pôde našej školy. Sme
radi, že naši reprezentanti v tejto súťaži zaznamenali cenné umiestnenia s pozvánkou
na súťaž celosvetovú.

Škola poriadala ďalšie pekné, tradičné i nové
akcie. Ktorá základná škola sa môže pochváliť stužkovaním deviatakov alebo Dňom
olympizmu? Peknou povinnosťou je pripraviť kultúrny program na Vianoce, ku Dňu matiek, na žiacku akadémiu.
O množstve hodnotných akcií, ako Partička
s knihami, Stavanie snehuliakov, Noc svetiel,
Burza kníh, Stavanie mája, športové zápolenia, bodovanie výzdoby a čistoty tried, ... rozhodujú žiaci sami na pôde žiackeho parlamentu, ktorý pracuje v škole už 3. rok.
Všetky aktivity žiakov a pedagógov, literárne príspevky, rozhovory so zaujímavými spoluobčanmi i bývalými žiakmi zachytáva už
19. rok žiacky časopis Pramienok.
Naša škola poskytuje priestory pre pobočku
ZUŠ, kde žiaci rozvíjajú svoj talent v hudobnom a tanečnom odbore. Druhý rok sa deti
predškolského a školského veku môžu vzdelávať po anglicky v pustoúľanskej pobočke
súkromnej jazykovej škole Rainschool so sídlom v Šali.
Ako vidno, v našej základnej škole naozaj nezaháľame. Berieme svoje povolanie ako po-

slanie, ale tak by to malo byť v každom povolaní, nielen v tom učiteľskom. Nedá sa žiť
len z lásky k práci. Školu materiálne i finančne podporuje obecný úrad. Sme však radi, ak
nám pri snažení podajú pomocnú ruku rodičia i ostaní „dospeláci“. Veď výchova a vzdelanie mladých ľudí by mali byť vecou všetkých.
Mgr. Mária Pešková
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Život v našej materskej škole je plný hier,
radosti a poznania
2.septembra sa znova otvorili brány do materskej
školy. V tomto školskom roku máme znova prijatých
plný počet detí - v triedach spolu 68.
Pani učiteľky si pripravili výchovno-vzdelávací
program a zaujímavý plán aktivít, s ktorým sa
rodičia oboznámili na rodičovskej schôdzi. V MŠ sa
uskutočňuje i krúžková činnosť. Krúžok anglického
jazyka vedie lektorka p. Petrovičová, krúžok grafomotoriky riaditeľka Anka a tanečný krúžok p. uč. Evička.
V septembri prebiehala adaptácia našich ratolestí .
Deti si postupne zvykali na nové prostredie, kamarátov i p. učiteľky. Hlavne „maláčikovia“ to mali najťažšie,
ale napriek všetkému adaptačné obdobie za pomoci
p. učiteliek Olinky a Katky úspešne zvládli.
„Stredňáci“ navštevujú materskú školu v priestoroch
školskej jedálne ZŠ v Pustých Úľanoch. O ich výchovu a vzdelávanie sa starajú p. uč. Ľubka a Terka.
Vo veľkej triede predškolákov predškolskú prípravu
zabezpečujú p. riaditeľka Anka a p. uč. Evička.
Už v septembri boli naše deti aktívne. Zbierali jesenné plody gaštany, listy... a vyrábali z nich rôzne figúrky. Navštívila nás aj
bábkoherečka, ktorá sa predstavila bábkovou hrou Martinko
Klingáč. Deti sa nielen pobavili, ale i oboznámili s bábkami- drevenými marionetami.

Ďalšou aktivitou, na ktorú sa deti vždy tešia, je stretnutie so Šaškom
Jaškom. Deti sa zabavili pri rôznych súťažiach a spoločne so Šaškom
a jeho gitarou si zaspievali piesne o jeseni.
November bol najusilovnejším mesiacom, pretože sme sa pripravovali na „Vianočné trhy“. Do výroby vianočných ozdôb a pečenia
koláčov sa zapojili všetci: deti, pani učiteľky,
rodičia i babičky, za čo im patrí veľká vďaka.
Na vianočnú tému nám prišli zahrať divadielko mladé študentky herectva. Predstavenie malo modernejší charakter , ako
bábky použili obyčajné veci, dali priestor
fantázii, kreativite, obrazotvornosti.
Asi najviac očakávanou návštevou v MŠ je
príchod Mikuláša. Deti sa potešili balíčkom,
ktoré sme pre nich pripravili s pomocou
rodičov a tety Adriky. Deti sa predviedli
básňami a pesničkami. A takto budeme
pokračovať počas celého adventného obdobia. Budeme sa pripravovať na vianočnú besiedku. Najviac sa deti tešia na nové hračky,
ktoré pre nich pripravujeme aj v spolupráci
s rodičmi.

V októbri sme sa už sústredili na príchod jesene. V každej triede
sme urobili výstavku jesenných plodov. Vyrábali sme šarkanov a na
školskom dvore sme uskutočnili preteky. Deti šantili a tešili sa z tejto
aktivity. Tiež bolo pre deti zábavou aj vyrezávanie svetlonosov.

Hlási sa centrum Včielka
Leto je už dávno za nami a s príchodom jesenného počasia sa nám
začali krátiť dni. Naše detičky sa opäť veľmi radi presunuli do vyhriatej herne v starom obecnom dome. Máme v nej útulne. Môžeme
sa vyšantiť koľko sa nám žiada. Mamičky počas leta urobili v herni
trochu zmien, aby sa deti mohli venovať okrem hrania aj kresleniu
,maľovaniu a modelovaniu z plastelíny. Vytvorili sme z priestoru
šatne malé kreatívne miestečko. Spojili sme pár stolíkov a dali
tak šancu tým, ktorých baví kreatívne hranie. Máme veľa nových
detičiek. Tie pôvodné nám vyrástli a pomaly ich vymieňajú mladšie,

Snahou celého kolektívu je, aby každodenný
pobyt v MŠ bol pre deti príťažlivý a radostný.
Preto si myslím, že nie kultúrne vystúpenia
detí a umelcov sú prioritou, ale pútavý a zaujímavý program dňa so zreteľom, aby pri formovaní a vzdelávaní
dieťaťa dominovala hra, radosť a poznanie.
Anna Kašubová,
riaditeľka MŠ

ale tak to v živote i v našom centre chodí. Radi by sme udržali našu
herňu v prevádzke, a tak pozývame nové mamičky a ich ratolesti
aby sa k nám prišli pozrieť. Budeme sa veľmi tešiť. Pripravujeme
čítanie pre deti spojené s cvičením a so správnym dýchaním
podľa knižky, ktorú chceme mamičkám predstaviť na spoločnom
stretnutí s autorkou knihy. Väčšinou sme v herni v stredu a štvrtok
v poobedňajších hodinách od 16h do 18h., tak neváhajte a príďte
medzi nás!
Eva Miklošová

www.puste-ulany.sk

5

Tábor Noe
Aj tento rok sme sa prvý augustový týždeň nabalili
a s očakávaním vydali na každoročnú prázdninovú chatu. Pobyt v Harmónii sa už stal tradíciou, ktorú sme minulý rok pobytom v Telgárte prerušili, nakoľko sa „naša
chata“ rekonštruovala. Cestovali sme teda s očakávaním, aké zmeny na chate nájdeme. Milo nás prekvapili nové sprchy a pekná fasáda. Vybalili sme všetky kufre,
stravu od šikovných mamičiek a 18 členov posádky
mohlo začať týždeň s tohtoročnou biblickou témou
„NOE“. Každý deň sme začínali s Božím slovom z knihy
Genezis o Noemovi a snažili sa aktivity počas dňa prežívať na danú tému. Keď Noe dostal príkaz od Boha postaviť koráb, deti si overili svoje zručnosti stavaním pltí,
ktoré sa krásne plavili v potôčiku. Keď musel Noe naplniť koráb zvieratami z každého druhu, naše kroky viedli na farmu vo Vištuku. Zažili sme neopakovateľné chvíle jazdy na koni a mohli načerpať energiu, ktorú tieto
majestátne zvieratá dokážu človeku odovzdať. Prekvapením pre všetkých bola neočakávaná návšteva strelnice, kde sa trénuje športová streľba a našim chlapcom
zaiskrili oči. Pred odchodom sme sa posilnili opekanými špekačkami a inými dobrotami. V ďalší deň sme si
mohli preveriť našu vytrvalosť a fyzickú zdatnosť zdolaním namáhavej túry na vrch Skala. O to blahodarnejší bol pre nás pocit, keď sme sa mohli vo štvrtok ponoriť do osviežujúcej vody na kúpalisku v Modre a zadosťučiniť otlakom na nohách. Aby sme si z nášho pobytu
priniesli domov aj kúsok histórie a tradície Modry, prežili sme piatkový deň opäť netušenou návštevou starobylého chrámu sv. Jána Krstiteľa, do ktorého nás pozval
majster, pracujúci pri jeho reštaurácii, navštívili sme
národný cintorín a zúčastnili sa prehliadky v Majolike. Návštevu Modry sme v podvečer ukončili už tradičným maškrtením v cukrárni a svätou omšou. Náš tábor
sa chýlil ku koncu, ktorému patril táborák a sobotný
deň balenia a upratovania. Domov sme si okrem únavy
priniesli nové zážitky a sme vďační všetkým, ktorí nám
tento pobyt umožnili. Vďaka za požehnaný čas.
Ingrid Vajdová, spoločenstvo Emanuel

Narodili sa:

Na adventom venci začali tíško, medzi sebou
hovoriť štyri sviečky.
Prvá si vzdychla a povedala:
„Volám sa Mier, moje svetlo síce svieti,
ale ľudia, žiadny mier nedodržujú“.
Jej svetlo bolo čím ďalej menšie a menšie
a zhaslo.
Svetlo druhej sviečky zablikalo a sviečka
povedala:
„Volám sa Viera, ale som zbytočná.
Ľudia nechcú nič vedieť o Bohu.
Nemá vôbec cenu aby som svietila“.
Do miestnosti fúkol prievan a druhá sviečka
zhasla.
Tíško a smutne sa k slovu prihlásila tretia sviečka.
Volám sa Láska. Už nemám silu aby som svietila.
Ľudia ma nechcú, vidia iba sami seba a žiadnych
iných,
ktorí by ma mali radi a s posledným vdychom
zhaslo i toto svetlo.

V tom do miestnosti vstúpil malý chlapec.
Pozrel na sviečky a povedal: „ Vy musíte predsa
svietiť,
nie aby ste boli zhasnuté“.
Ku slovu sa prihlásila aj štvrtá sviečka a ticho
povedala:
„Nebojte sa, pokiaľ ja svietim môžeme aj ostatné
sviečky
znovu rozsvietiť. Volám sa Nádej“.
Od tejto sviečky zapálil chlapec zápalku
a rozsvietil ostatné sviečky.
Každý z nás by mal plameň: Mieru, Viery, Lásky
a Nádeje neustále udržiavať.
Plameň nádeje v Tvojom živote by nikdy nemal
zhasnúť.
I.T.

Spoločenská kronika

Štyri sviečky

Lukáš Sobol
Kristína Sudárová
Andrej Ivančík
Emma Müllerová
Adam Bokor
Ondrej Borek
Samuel Novák
Filip Gajdoš
Michal Svoreň
Olivia Gécová
Matej Kapecska
Eliška Borošová

Navždy nás opustili:
František Krištof
Viliam Vrbovský
Emerencia Matúšová
Peter Bočkaj
Johana Štoková
Vilma Štochová
Štefánia Machajdová
Veronika Kanisová
Marta Bachratá
Ľudmila Hrabinská
Ivan Weiss

časopis občanov obce Pusté Úľany

6

Farská púť na Skalku nad Váhom
Pútnik, vydaj sa na cestu. Premôž sa, odriekni si pohodlie svojho domova. Nechaj sa pozvať na prechádzku s Pánom a povedz mu,
čo ťa ťaží i čo teší, pros ho i ľutuj. On premení tvoju neistotu a obavu na radosť a pokoj.
S touto výzvou nasadáme do autobusu
smer Trenčín na pútnické miesto Skalka nad
Váhom. S požehnaním nášho kňaza vychádzame putovať po stopách benediktínov
svätých Andreja-Svorada a Beňadika. Keďže práve prebieha Rok zasväteného života vyhlásený Svätým Otcom Františkom, zoznamujeme sme sa so svätcami hneď na začiatku našej cesty. Prvou zastávkou našej
púte je kostol na Malej Skalke. Upúta pozornosť už zdiaľky, teda navštíviť ho je ešte väčší zážitok. Malý kostolík s veľkou históriou
nás nadchýna a vedomie, že práve na tomto
mieste zomrel sv. Beňadik násilnou smrťou,
nás nenecháva chladnými. Kostol opúšťame, aby sme sa vydali na pešiu púť. Začína
sa modlitbou Krížovej cesty. Ľahký a nenáročný začiatok zdanlivo krátkeho putovania
sa v okamihu mení na udychčaný výstup
cez horu, v ktorej možno objaviť ticho, pokoj, krásu prírody (aj napriek námahe) i nádherný výhľad na dolinu uprostred hôr, v ktorej sa ticho vinie rieka Váh. Tá rieka, ktorá
je svedkom udalostí už po stáročia a mohla by rozprávať, keby vedela ľudskú reč. Ticho schádzame do priestorov Veľkej Skalky, na miesto zrúcaniny kláštora a zachovanej kaplnky a priľahlej jaskyne. Osviežujeme
sa a dopĺňame energiu. Pri rozhovoroch sa
povzbudzujeme i zdieľame o krásach tohto
kraja a miesta. Prichádza sprievodkyňa, aby
nás na chvíľu voviedla do minulosti, keď tu
žili a pracovali sv. Andrej-Svorad a Beňadik i ďalší rehoľníci. Prechádzame nádvorím
a ďalej cez jaskyňu do kaplnky. Strácame reč
a predstavujeme si, či by sme zvládli a boli
ochotní takýto život viesť my...
S úžasom a obdivom zanechávame kláštor
a popri Váhu popod skaly prechádzame do
cieľa našej cesty – opäť do kostola na Ma-

lej Skalke. Tu nás čaká naozajstný oddych
a otvorená náruč. Odpustenie a Pokrm.
Zmierenie a Eucharistia. A cesta domov...
...k tým, za ktorých sme prosili a ďakovali.
„Skalka nad Váhom je najstarším benediktínskym kultúrnym centrom. Významnejším sa stala po príchode sv. Beňadika (okolo roku 1031) a jeho neskoršej mučeníckej
smrti. Svätí Anrej-Svorad a Beňadik boli prvými kanonizovanými svätcami Uhorského

kráľovstva (v 11. storočí) a Skalka sa odvtedy stala významným pútnickým miestom
– najstarším na Slovensku. V roku 1924 tu
nitriansky biskup Karol Kmeťko vyhlásil celý
areál Skalky za slovenské pútnické miesto
s významom, aký majú Lurdy vo Francúzsku.“
Eva Kopáčiková, spoločenstvo Emanuel
zdroj: Igor Zmeták a spol.:
Benediktínskymi cestami II., 2014

noviť vianočné trhy a dopriať spoluobčanom na malú chvíľu zabudnúť na
zhon bežných dní, stretnúť sa s priateľmi, známymi v pokojnej atmosfére, o ktorú sa postarali členky Slovenského zväzu záhradkárov v Pustých Úľanoch voňavým punčom,
Rodičovské združenie pri Materskej škole v Pustých Úľanoch sladkými maškrtami, školský klub detí
aktivitou pre deti a naše šikovné
spoluobčianky svojimi výtvormi: p. Milada Maszayová, p. Eva Gáborová, p. Eva
Miklošová, p. Miriam Švirecová, p. Zuzana Prnová, manželia Tataroví, p. Štefan
Kašuba, ktorý umocnil atmosféru Vianoc vlastnoručne vyrobeným betlehemom a obecný úrad. Týmto by sme sa

im chceli zároveň srdečne poďakovať. K radostnej atmosfére prispel krásne rozsvietený
stromček pred kultúrnym domom, z ktorého
mali radosť najmä najmenší.
Občanom prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko len to najlepšie v novom roku.
Školská a kultúrna komisia

Vianočné trhy
Advent je obdobie, kedy by sa mal každodenný zhon stíšiť. Človek by sa mal na chvíľu
zastaviť, alebo aspoň spomaliť a pripraviť sa
na najkrajšie sviatky v roku. Preto sa členovia Školskej a kultúrnej komisie rozhodli ob-

www.puste-ulany.sk
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Radosť v kostole

Nie je málo tých, ktorí si pri slove „kostol“ predstavia budovu s vežou a hodinami, každonedeľné predpísané návštevy či len pár okamihov z významnejších
udalostí svadieb, krstov, birmoviek...,
ktoré utkveli v pamäti. Kostoly sú pre
nás často budovami, ktoré odjakživa dotvárajú vzhľad námestí, stredu obce alebo sú dôležitým orientačným bodom.
Obchádzame ich ako starých známych,
berieme ich ako samozrejmú súčasť
miest, dedín, nás samých, súčasť, ktorá
tu nejako vždy bola, je a predpokladáme, že aj bude.
Na to, aby kostoly zostali zachované, však potrebujú svoju starostlivosť.
O tom, že iba chodiť okolo a predpokladať,
že tu stále budú stáť nestačí, svedčia viaceré ruiny chrámov, ktoré už neuzrú svetlo svojej zničenej krásy. Je úžasné, že obyvateľom našej obce nie je osud kostola ľahostajný a vďaka mnohým a nemalým obetiam húževnato pracujú na jeho zachovaní
a obnove. Patrí im veľká vďaka, ktorú oceňujú nielen ich súčasníci, ale budú za ňu vďačné i ďalšie generácie, pre ktorých bude jedna z najstarších dochovaných pamiatok nepochybne súčasťou lokálnej identity.
Kostol však nemusí byť iba budova, o ktorú
sa treba starať – skrýva v sebe isté čaro, ktoré dokáže viac. Aj občasný návštevník pocíti
pri nezameniteľnej vôni sviečok a dreva pokoj; príjemné prítmie a ticho nechá odpočinúť unaveným zmyslom a dostatok času,
ktorý vo vnútri kostola plynie akosi inak, poskytne návštevníkovi priestor na oddych či
zamyslenie... Častejší návštevník môže v kostole nájsť priateľov, stretnúť sa so známymi,
zdieľať svoje radosti a starosti a nájsť ľudí,
ktorí sú ochotnejší pomôcť či poradiť. Kostol
je miestom, kde sa môže vytvoriť duch spoločenstva tých, ktorým na sebe záleží a vtedy už nie je iba budovou – stáva sa miestom,
kde človek môže nájsť istotu a pomoc.
Ak je spoločenstvo ľudí živé, pomáhajúce,
priateľské, do atmosféry kostola vnáša ešte
niečo ďalšie, niečo neopakovateľné, niečo,
čo okrem pokoja, pocitu istoty, prináša aj radosť. Radosť prichádza vtedy, keď spoločné zdieľanie nie je povinnosťou, ale prichádza samo od seba, keď tvoriť spoločenstvo
a patriť doň nie je námahou ale túžbou, keď

rozdávať sa je ochotou a nie zákonom... Vtedy cíti radosť ten, kto dáva ale i ten, ktorému je určená. Hoci takéto chvíle nie sú každodenné, vedia človeka povzbudiť a dodať
mu síl na dlhé obdobie. Vedia v človeku prebudiť túžbu posúvať radosť ďalej a tak krôčik po krôčiku rozveseľovať ďalších a ďalších ľudí...
Poslednú nedeľu pred tohtoročným adventom sa v našom kostole uskutočnil ďalší zo
série benefičných koncertov, ktoré už niekoľko rokov organizuje nezisková organizácia
Pro Fudemus – Pre Úľany, n. o. Tieto koncerty sú nielen priestorom pre finančnú podporu ďalších rekonštrukčných prác, ale najmä
poďakovaním všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na opravách kostola, ale i na fungovaní nášho spoločenstva.
V neposlednom rade ide o priestor pre umelecký zážitok pre všetkých ľudí, ktorí majú
chuť stráviť chvíle obklopení hudbou.
Tohtoročný jesenný benefičný koncert bol

Mikuláš 2015

V predvečer 6.12. do našej obce zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Keďže Martin neprišiel na bielom koni, musel Mikuláš zapriahnuť
koňa a koč s plným košíkom balíčkov.
Strach z čertíka v očkách detí vystriedala radosť z balíčka od anjelika a Mikuláša. Určite si deti v srdciach uchovajú nezabudnuteľný zážitok. Ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek pomocou prispeli k tejto milej akcii.
Eva Fartelová

výnimočný tým, že jeho hlavným mottom
bolo práve vzájomné dávanie a prijímanie (zdieľanie) radosti – pozvanie prijal známy spevácky zbor Radosť zo Senca, ktorý vo
svojom hodinovom pásme zaplavil radosťou stovku poslucháčov. Potešenie z hudby bolo umocnené profesionálnym vystúpením hudobníkov a spevákov, ktorí sa svojmu
koníčku venujú už desaťročia. Po koncerte
mali všetci priestor pre vzájomné rozhovory pri teplom čaji či koláčoch, a tak sa z niekoľkých minút koncertu nakoniec stali hodiny, ktoré sme strávili príjemnými stretnutiami. Do chladného večera sme tak odchádzali naladení na blížiaci sa advetnt, plní radosti
z krásne prežitého večera a presvedčení, že
dávať radosť prináša šťastie nielen obdarovaným, ale i tým, ktorí ju rozdávajú.
Ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie
stretnutie.
Za Pro Fudemus-Pre Úľany, n. o.
Slávka Démuthová
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Matica slovenská v obci

Čas opäť nemilosrdne pokročil a keď sme ešte nedávno v rámci našej miestnej organizácie Matice slovenskej pripravovali pre vás, našich spoluobčanov, v poradí už V. ročník vatry a lúčili sme sa s letom, ani sme
sa nenazdali a lúčime sa so starým rokom.
V našej organizácii sme sa v tomto roku zamerali na
rôzne aktivity. Už tradične sme pomohli s prípravou
Dňa obce, kde sme sa realizovali pečením a predávaním domácich koláčov. Tento rok nám na našu akciu vatra celkom vyšlo aj počasie, čo priviedlo pred
miestny kultúrny dom veľký počet ľudí, ktorí sa prišli zabaviť a spoločne si pripomenúť hneď niekoľko sviatkov. Okrem ústavy, aj výročie SNP, alebo len
tak rozlúčiť sa s letom. K dobrej nálade nám vyhrávalo mužské zoskupenie z neďalekej obce Veselí starci
a mali sme pocit, že ľudia sa ani neponáhľajú domov,
lebo zábava to bola veselá.
Rozbehli sme aj cvičenie, ktoré je vždy v pondelok
a vo štvrtok o 19:00 v miestnosti nad kultúrnym domom. Pozývame vás, veď práve sa začína čas sľubov
a predsavzatí a hodinka nie veľmi náročného cvičenia, 2x do týždňa iste nikomu neuškodí. Ak máte teda
záujem, budeme radi, keď rozšírite naše rady.
V rámci kultúrnych a spoločenských aktivít sme sa
spolu so záhradkármi zúčastnili na výlete v Trenčíne, zašli sme aj na vinobranie do Pezinka. V decembri
sme zavítali do Nitry a užili sme si nielen divadelné
predstavenie, ale aj vianočné trhy a celkovú adventnú atmosféru.
Rok sme zakončili už tradičným vianočným posedením, na ktorom nás príjemne prekvapila pani učiteľka Janka Strnádelová, ktorá nám so svojimi štvrtákmi pripravila ako vždy, pekný a hodnotný kultúrny
program.
V mene nás všetkých vám želáme hlavne zdravé
a krásne sviatky. A tiež ako každý rok, dodatok: Ak
máte chuť, energiu, nápady, či talent, ste v našej organizácii srdečne vítaní a nezabudnite, čakáme práve na vás.

časopis občanov obce Pusté Úľany
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Žijú medzi nami:
Štefan Kašuba
Už od malička mal vzťah k prírode a drevu. Vyučil
sa však za vodoinštalatéra. V tejto oblasti aj podnikal. Nemal nikdy čas venovať sa svojmu koníčku.
Až pred šiestimi rokmi sa mu čas zastavil. Dostal
mozgovú príhodu, z ktorej sa pozviechal a pretože
bol vždy človekom činorodým, začal si plniť svoje
túžby a realizovať svoje sny...
Podporoval ho syn, ktorý vyštudoval lodné inžinierstvo. Spolu sa pustili do projektov na základe ktorých začal vyrábať lode. Motiváciou na vystrúhanie dreveného koníka mu bolo narodenie
vnučky. Inšpiráciou na vyrezanie dreveného šachu zasa syn. Vyrezať nádherné drevené šachové figúrky mu trvalo dva roky. Toto dielo sa naozaj vydarilo a naši občania sa naň nevedeli vynadívať na výstave, ktorú usporiadala obec pri príležitosti Dňa obce v roku 2013. Drevu venuje všetok svoj voľný čas.
Ráno vstáva zavčasu a celý dom vstáva s ním, pretože spustí cirkulárku a počuť i zvuk dláta a kladivka, ktoré premieňajú kus dreva na čarovnú šachovú figúrku, alebo postavičku z Betlehemu. Dokázal vyrobiť drevené vláčiky, ktoré naplno využívajú deti v materskej škole na
dvore v Pustých Úľanoch, vnučkám barby domy, hojdačky, záhradný altán, vyrezávaný nábytok, kvetináče... Kto navštívil adventné trhy
v tomto roku, opäť mal príležitosť obdivovať zručnosť nášho obyvateľa pána Štefana Kašubu. Žiaden návštevník neprehliadol Betlehem

vyrezaný rukami, ktoré vyčarili dielo hodné obdivu. Každý, kto sa pri
ňom zastavil, chcel spoznať, pozdraviť, či poďakovať autorovi za príbeh známy dvesto rokov vyrezaný do dreva. Pán Kašuba však radšej
svoje diela vyrezáva, ako prezentuje. To ponecháva na iných, na svojich blízkych. My im ďakujeme, že sme mohli vidieť nový prírastok
z jeho dielne a autorovi popriať veľa síl, zdravia a umeleckej tvorivosti. A tiež sa poďakovať, že sa s nami podelil o svoje dielo a už teraz sa
tešíme na ďalšie.

Slovenský zväz zdravotne postihnutých – klub
dôchodcov Pusté Úľany
Čas plynie rýchlo ako silný prúd vody. Ani
sme sa nenazdali a budeme mať nový rok.
Ako každý rok aj tento sa chceme s Vami podeliť o spoločenské aj kultúrne akcie, ktoré
sme v druhom polroku 2015 uskutočňovali
pre našich členov.
Pre našu organizáciu je tento rok významný v tom , že naša členka p. Katarína Stachová sa dožila krásneho životného jubilea
90. rokov. Pri tejto príležitosti sme p. Stachovej pripravili slávnostné posedenie spojené s pesničkami od súboru Úľančanka, osla-

va sa niesla v duchu slovenských ľudových
piesní ako i spomienok jubilantky. Aj touto
cestou jej ešte prajeme veľa zdravia a energie, ktorú nám stále rozdáva.
V kultúrnej oblasti sme navštívili divadelné
predstavenie v Trnave. V mesiaci októbri sme
uskutočnili v poradí už 3. krát výstavu sladkých domácich dezertov pod názvom: Moja
obľúbená maškrta“, spojených s predajom.
Celkom bolo vystavených 27 plátov naplnených rôznymi plnkami, ktoré upiekli členovia klubu. Tieto dezerty si mohli zakúpiť

návštevníci tohto podujatia. Vytvorili sme
aj miesta na posedenie pri káve alebo čaji
s ochutnávkou dezertov.
Všetci členovia dali do tohto podujatia kus
svojej práce, ktorá bola ocenená návštevníkmi. Súbor Úľančanka svojimi krásnymi piesňami vystúpil v programe „Úcta k starým“,
ktoré organizoval obecný úrad.
V mesiaci november sme organizovali spoločenské „Katarínske posedenie“. Záver našej
činnosti koncom roka ukončujeme „Vianočným posedením „ spomienkami na tých, ktorí sú už nie sú medzi nami, krásnymi vianočnými piesňami a malým darčekom.
Na záver mi dovoľte zaželať Vám všetkým
príjemné vianočné sviatky v kruhu svojich
najbližších a v novom roku veľa zdravia a lásky zo srdca želá
Zdenka Müllerová –predsedníčka
ZO SZZP

časopis občanov obce Pusté Úľany

10

Naši záhradkári
Milí spoluobčania!
Ďalší rok sa blíži ku svojmu koncu a opäť
mi prináleží zhodnotiť, čo v druhom polroku naši záhradkári robili. Napriek tomu, že
leto bolo veľmi horúce, nezostali sme sedieť v tieni našich ovocných stromov. Museli sme sa popasovať s extrémnym suchom!
Každý živý tvor sa snažil skryť pred tou pekelnou slnečnou páľavou do tieňa. Len statočné rastliny ticho stáli a snažili sa odolávať tohtoročnej vyhni. Mne osobne až srdce trhalo, keď som si uvedomila, že nemôžu
utiecť a prosebne čakajú na rannú a večernú
dávku vody, aby vôbec prežili!
I keď sme sa obávali toho, ako to dopadne
s výstavami, naša snaha sa vyplatila. V júli sa
každý z nás lopotil vo svojej záhrade a august sme mali plne nabitý akciami. Počas galantských trhov sa v prvej dekáde augusta konala Okresná výstava ovocia, zeleniny
a kvetov v Neogotickom kaštieli. Našu snahu ocenili návštevníci i porota a získali sme
hneď dve z troch cien. Cenu
„Najkrajšia expozícia“ získala
za svoje aranžérske umenie p.
Gabika Molnárová a cenu „Najkrajšia kolekcia“ získala p. Ivánková (moja maličkosť) za kolekciu
kaktusov. V druhej polovici augusta sme usporiadali tradičný zájazd
do Nitry na Agrokomplex nielen pre
nás záhradkárov, ale pre všetkých
obyvateľov.
Tradičnú výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných rastlín sme tento rok
pripravili v netradičnom termíne.
Táto naša akcia, kde prezentujeme plody našich prác, sa vždy konala v druhej polovici septembra. Tento rok sme termín posunu-

nárová s p. Zdenkou Polcerovou a s našimi
bývalými mladými záhradkárkami
(Nikola Kvintová, Viki Vajdová, Vanda
Kanisová) pod mojim vedením. Napriek tomu, že už opustili brány našej
základnej školy, našli si chvíľku voľného
času a prišli nám pomôcť. V kútiku mojej
duše tajne dúfam, že nám v nich rastú budúce skutočné záhradkárky, ktoré omladia
našu členskú základňu! Tak ako sme my boli
spokojní s pripravenou výstavou, verím že
aj vy, ktorí si ju prišli pozrieť. Na škodu veci
bolo však to, že si ju nemohli prísť pozrieť
žiaci s učiteľmi z miestnej školy a materskej
škôlky, nakoľko boli ešte v tom čase zatvorené. Taktiež ovocie a zeleninka z výstavy nemohla poputovať do školskej jedálne, a tak sme ju darovali babičkám
a dedkom do Antoniusa v Sládkovičove.

li na posledný augustový víkend, kedy sa konala Vatra zvrchovanosti poriadaná MO MS.
V spolupráci s Maticou sme takto spojili dve
akcie do jednej spoločnej. O vkusné naaranžovanie výstavy sa postarala p. Gabika Mol-

Po desaťročnej mojej vízii (aj vízii p. riaditeľa Boreka) vytvoriť v našej obci okrasnú náučnú škôlku, nám začína svitať na lepšie
časy. Koncom septembra sme boli pozrieť
priestor v areáli školy, kde bude táto náučná

škôlka založená. V pláne boli už aj prvé úpravy, avšak zhoršenie počasia nám to nedovolilo. Verím však, že od budúceho roka budem vás informovať aj o tom, ako pokračujeme v tomto novom projekte. Ovocie a zelenina, ktorú dopestujeme, je základom zdravej výživy. V súvislosti s tým, som bola prváčikom a štvrtákom spraviť takú malú prednášku o sacharidoch v rámci „Týždňa zdravej
výživy“, ktorý mali žiaci v našej škole v druhom októbrovom týždni.
Dvaja naši členovia poslali svoje jablká na
celoslovenskú súťaž o „Najkrajšie jablko
roka“, ktorá sa tradične koná v Trenčíne v tretej dekáde októbra a prispeli sme aj exponátmi ovocia, zeleniny, orechov a tekvíc na
výstavu za okres Galanta, ktorá je každoročne súčasťou tejto súťaže.
Predposlednú októbrovú sobotu sme poriadali v spolupráci so ZO Sládkovičovo spoločný zájazd do Veselého pri Piešťanoch, kde
si desať nadšencov išlo zakúpiť nové stromky a kríčky do svojich záhrad. Dvaja členovia s rodinami sa v ten istý deň zúčastnili zájazdu poriadaného Okresným výborom do
Trenčína na „Jablko roka“. Súčasťou tohto
zájazdu bola návšteva našej historickej pamiatky Trenčianskeho hradu.
V závere môjho príspevku sa chcem takto
verejne 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 medzisviatočnom období a aby ste s chuťou a v zdraví vykročili
do nového roka!
Ing. Anna Ivánková
tajomníčka ZO SZZ

www.puste-ulany.sk
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Detská vianočná pohľadnica
Stalo sa už zvykom, že na našej škole sa zapájame do projektu „DETSKÁ VIANOČNÁ POHĽADNICA KIDZCARDZ “. Vianočnú pohľadnicu
si deti namaľujú na hodinách výtvarnej výchovy a pracovníci tohto
jednoduchého ale zaujímavého projektu, ktorého hlavnou myšlienkou je detská kresba ju pretvoria ako pohľadnicu. Úlohou detí je napísať a poslať svoje umelecké dielko svojim blízkym, priateľom, či kamarátom. Do projektu sa tohto roku zapojili žiaci prvého stupňa.
Každá pohľadnica bola originálna a veríme, že potešila každého, kto

si ju v tomto vianočnom čase prečítal.
V tomto roku sa tvorcovia projektu rozhodli o podporu ľudí a detí,
ktorí to veľmi potrebujú. Nadácii pre deti Slovenska a jej zbierke HODINA DEŤOM darujú 10% hodnoty každej jednej pohľadnice. Preto
každé dieťa, ktoré si namaľovalo svoju pohľadnicu a každý rodič, ktorý ju zaplatil, urobil radosť aj deťom, ktoré sú podporované zbierkou
HODINA DEŤOM.
Ďakujem všetkým zapojeným deťom, rodičom a učiteľom!

Šťastie, zdravie, pokoj svätý, vinšujeme vám...
Milí spoluobčania, čitatelia Pustoúľančana!
Už od dávna sa ľudia na vianočné sviatky obdarúvali darmi. Každý sa snažil potešiť svojich najbližších tým, čo mal.
V minulosti stačila vianočná oblátka, klobáska, či kus syra. Nikdy sa však nemohlo zabudnúť na pekné slovo, prianie, vinš.
Dovoľte aj nám, kolektívu, ktorý pripravuje pre vás dvakrát do roka časopis Pustoúľančan, zavinšovať na Vianoce každému
z vás pokoj v duši, veľa milých úsmevov s iskierkou v oku. Nech všetci pocítime teplo domova, vôňu medovníčkov, nech
nikto nie je sám, nech si odpustia všetci, ktorí si počas roka ublížili a nedokázali k sebe nájsť cestu. Nech čaro Vianoc
pomôže nájsť v človeku to dobré a nech ho objavené dobro sprevádza počas celého nového roka 2016.
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Domáca premiéra
A je to tu. Začiatok augusta, prvý tréning, na ihrisku pobehuje 6 ratolestí, lietajú za loptou s úsmevom a radosťou. Výkop z ničoho, z prachu do neznáma s obavami i očakávaniami, čo bude?????? Začiatok
bez jediného centu. Tréning pokračuje 3 krát do týždňa, počet detí
sa zvyšuje na neuveriteľných 21 a z toho 2 dievčatá. Je to úžasný pocit, vidieť toľkých pohromade.....Tie iskričky v očiach...
Snaha motivovať a naučiť deti nie je jednoduché a hlavne, keď je vekovo zmiešaný tím od 4 rokov po desať. No trúfli sme si. Zadosťučinením všetkého bol náš turnaj.
Oznámili sme deťom, že prichádza ich deň, kedy ukážu čo sa naučili
za necelé 3 mesiace v boji proti trom súperom.... Bolo to radosti....
A je to tu, 24.10.2015, sobota, zraz o 9.30 hod., kedy sme do pekného slnečného rána vpustili na ihrisko hostí, našich najmenších a ich
fanúšikov. Hralo sa proti FK Slavoj Sládkovičovo, TJ Voderady a FC
Rohožník. Futbalisti dostali svoje kabíny, kde si odložili veci a prezliekli sa do dresov. Pre naše detičky sme získali zatiaľ vďaka sponzorom tričká s nápismi ich mien. Vonku ich už čakala plná tribúna ľudí.
Prvé odpískanie a ideme na to... Tooooo bola atmosféra. Rodičia sa
smiali, povzbudzovali, tlieskali. Deti bojovali a bolo vidieť, že ich to
baví. Celý turnaj trval cca 5 hodín. Medzi prestávkami sa občerstvili ako deti tak i dospelí rôznymi sladkými a slanými dobrotami, čajíkom. Pre dospelých bol pripravený i guláš vďaka OU Pusté Úľany. Počas obednej prestávky si futbalisti zamlsali na pizze a džúsiku, pre

ostatných hráčov boli prichystané bagety s finančnou podporou našich sponzorov. OFK Pusté Úľany - prípravka skončili tretí. Všetci dostali víťazné poháre od prvého miesta až po štvrté.
Veríme, že tento silný ročník sa presadí i do budúcnosti a že sme
ukázali ľuďom, ako sa dá aj bez jediného centu začať a stvoriť taký
tím ako máme.
Začína sa nová kapitola futbalu OFK Pusté Úľany - prípravka.
L.H.

Futbal v obci chceme udržať

V našej futbalovej obci prišlo počas leta k zásadnej zmene v radoch vedenia klubu, a aj
vo všetkých vekových kategóriách reprezentujúcich ju.
V prvom rade musíme upozorniť na udalosti, ktoré sa odohrali a mali za následok nové
smerovanie futbalu v obci.
Vedenie futbalového klubu v ročníku
2014/2015 dosiahlo vynikajúci výsledok
s mužstvom dospelých, kde v krajskej súťaži
zvíťazilo a postúpilo do vyššej súťaže. Taktiež
sa zvýšil záujem malých detí o futbal, tak sa
bolo treba rozhodnúť čo ďalej. Po prerokovaní so zástupcami obce, ktorá nemalou mierou prispela k uvedenému úspechu a poskytla viac ako vynikajúce podmienky pre fungovanie klubu, došlo k nezhode (zamietnutie zvýšenia dotácie), a táto mala za následok
odstúpenie vedenia klubu.
Predmetné malo za následok doslova horúcou ihlou ušiť nové vedenie, zároveň také,
aby bolo schopné viesť klub pokiaľ bude
možno aj v súťaži, ktorú si hráči vybojovali a zaslúžili. Nové vedenie ale zároveň zistilo,

že mu predošlí zástupcovia neumožnili pokračovať v tom čo dosiahli, takže museli znovu začať od poslednej súťaže. Keďže sa začínalo od začiatku, musel sa v prvom rade vytvoriť nový výbor, teda ľudia,
ktorí by túto potápajúcu sa
loď zachránili. Následne hladať nových hráčov A – mužstva, nakoľko všetci pôvodní
odmietli reprezentovať obec
v najnižšej súťaži, určiť si priority akým smerom bude futbal smerovať, teda hlavne vydržať. Nové vedenie sa po
tomto zistení rozhodlo nenechať futbal v obci v „štichu“,
bolo ochotné ho udržať za každú cenu.
Po jednaniach s rôznymi ľuďmi a fanúšikmi sa podarilo dať dohromady široký káder
A-mužstva s chlapcami, ktorí našu obec už
pred časom reprezentovali. Mužstvo dorastu nám už od začiatku robilo starosti, tak bol
utvorený tím ľudí, ktorí jednali s chlapcami.
Po týchto rozhovoroch sa nové vedenie roz-

hodlo odhlásiť dorastencov zo súťaže, nakoľko ich ochota hrať futbal bola na úrovni počtu max. 5 hráčov.
Žiacke družstvo v našej obci je na veľmi vysokej úrovni s priam ligovými podmienkami, za čo patrí vďaka vedeniu tohto tímu. No
tento tím hrá pod inou hlavičkou ako už spomínané mužstvo mužov a prípravky, ktorú
sme počas leta založili a v ktorej, ako aj v žiakoch reprezentujúcich našu obec, vidíme budúcnosť.
Popri všetkých družstvách vždy ako tak prežívalo a poslednú dobu už ani veľmi nefungovalo družstvo starých pánov. V poslednej dobe sa po oslovení a korektnom jednaní s našimi „skúsenými“ spoluhráčmi vytvoril
kolektív, ktorý spolupracuje s vedením klubu
a tiež mužstvo - starých pánov ktoré ma široký káder a hráva priateľské zápasy v hojnom
počte hráčov.

Na záver treba jednoznačne poďakovať obci,
ktorá sa snaží robiť podmienky pre futbal
aké nám môžu závidieť v širokom okolí a tiež
všetkým sponzorom a ľudom, ktorí pomáhajú, aby úľanský futbal fungoval, a tým nás
a naše deti kultúrne a duševne obohacoval
pokiaľ možno čo najdlhšie.
Zástupcovia OFK Pusté Úľany

