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Príhovor starostky obce
Vážení spoluobčania!
Pomerne veľa občanov
sa ma pýta, či vyjde
Pustoúlančan aj v tomto
roku. Hovorím v mene
celej redakcie, že nás
tento záujem veľmi teší.
Teší nás o to viac, že
záujem o časopis majú
občania, ale aj rodáci,
ktorí už viac rokov bývajú mimo obce.
Iste ste aj Vy zaregistrovali oneskorené vydanie
tohtoročného prvého čísla nášho časopisu,
o ktorom rozhodla redakčná rada z praktického dôvodu. Počas prvého polroka 2014 sa
v našej obci udialo veľmi veľa významných
a pekných podujatí, ktoré Vám chceme priblížiť
čo najskôr, a nie až s polročným odstupom.
Iste si aj v tomto vydaní nájdete zaujímavé informácie o minulosti obce, o súčasnom živote
v nej, alebo fotografie približujúce bežné veci
trocha inak.
Máme tu čas prázdnin, využime podvečery na
prechádzky po obci, spoznávajme svojich susedov blízkych, aj vzdialených, a obzerajme sa
okolo seba trocha iným pohľadom ako doteraz! Vnímajme detaily stavieb, sôch, stromov,
potokov, vnímajme ich umiestnenie v krajine,
ich pôvodnú a súčasnú funkciu! Naučme sa
vážiť si um a šikovnosť našich predkov, ktorí
túto obec vystavali práve tu, na tomto mieste
stretu Trnavskej tabule a Podunajskej nížiny,
ktorí orientovali ulice práve do tohto smeru
podľa svetových strán, alebo podľa prevládajúcich vetrov!? Užime si pokoj letných večerov
a spev vtákov, užime si čistú oblohu a prosím
Vás, nekazme si letnú pohodu spaľovaním
odpadu, rušením nočného pokoja, ale buďme
ohľaduplní k svojim susedom. Na záver Vám
prajem zaujímavé čítanie a leto plné zážitkov.
Drahotína Šimeková, starostka

N

eporuším krátku tradíciu nášho
časopisu a informujem Vás o časti
práce obecného úradu v roku 2013
a o dianí v obci v prvej polovici tohto roka.
V roku 2013 vydala obec Pusté Úľany 12
stavebných povolení, 14 kolaudačných
rozhodnutí, 62 stanovísk k drobnej
stavbe; územných rozhodnutí, rozhodnutí
o odstránení stavieb a predĺžení stavebného
konania vydala spolu 45, umiestnenie ČOV
a studní 2, súhlasov k dopravnému napojeniu
15, malých zdrojov znečistenia 14 a 4 povolenia rozkopávky obecných komunikácií.

Na trvalý pobyt sa v roku 2013 prihlásilo
65 obyvateľov včetne narodených, odhlásilo sa 33 obyvateľov. Počet narodených
a zomrelých ste si mohli nájsť v predchádzajúcich vydaniach, v spoločenskej
kronike, kde uvádzame tieto informácie
za aktuálny polrok. V tomto článku sa
nebudem venovať všetkým akciám
a podujatiam uskutočnených v obci,
ale vyberám len niektoré. Začiatok roka
patrí obdobiu fašiangov a podujatí s nimi
spojenými. Jedným z nich je „Ochutnávka
jedál starých materí“ ktoré sa tento rok
konalo v obci Vlčkovce, a na ktorej sme
sa úspešne reprezentovali. Tradične patril
náš stôl medzi najkrajšie. Z tohto miesta
sa chcem poďakovať poľovníckemu
združeniu Prútnik, ktoré pripravilo pre
nás na poslednú fašiangovú sobotu
zabíjačku. Podávali chutné a kvalitné
zabíjačkové výrobky, ktoré dnes bežne
inde nekúpime. Moje poďakovanie patrí
aj poľovníckemu združeniu Vetrolom,
ktorí si v poslednú marcovú sobotu
Časť pôvodnej a zrekonštruovanej kuchyne
vykasali rukávy a od odpadkov vyčistili
okolie cesty na stanicu. Vzhľadom na
dom ktorého je odstránenie starých stavieb
miernu zimu sme ušetrili peniaze na
a vybudovanie parkoviska. Táto investičná
zimnú údržbu a tak bolo možné zametacím
činnosť Jednoty je v súlade s projektom obce
autom pozametať a vyčistiť všetky cesty
na vybudovanie novej autobusovej zav obci a tak znížiť prašnosť. Avizované zvislé
stávky v smere na Bratislavu, ktorej územné
dopravné značenie bolo umiestnené vo
rozhodnutie je už právoplatné a stavebné
februári a v súčasnosti pripravujeme zvislé
povolenie v súčasnosti riešime. V naddopravné značenie na Lúčny Dvor. Obecné
väznosti na uvedené je potrebné odstránenie
zastupiteľstvo po odporúčaní dendrológa
ďalšieho domu (Tabaček), ktoré sme už začali
schválilo orez 3 starých topoľov na Lúčnom
odstránením azbestocementovej strešnej
Dvore a vyrúbanie viacerých stromov v obci.
krytiny. Nakoľko sa jedná o nebezpečný
Topole na parkete bolo potrebné odstrániť
odpad, odstránenie vykonala spoločnosť,
z dôvodu ich vysokého veku, lebo topoľ
ktorá je na tieto práce oprávnená. Na časti
sa bežne dožíva okolo 50 rokov a pamätuvoľneného pozemku bude vysadená zeleň
níci mi dajú za pravdu, že ich vek presiahol
a časť pozemku je vyčlenená na výstavbu
60 rokov. Stromy na Pavlickej ulici museli
bytového domu. Naďalej spolupracujeme
ustúpiť pripravovanej výstavbe chodníka,
so spoločnosťou Innovia s.r.o. na príprave
ktorý pripravujeme od autobusovej garáže
nového územného konania na výstavbu
po ihrisko a brezy pred Jednotou sme museli
13 BJ v centre obce. Na zlepšenie životného
odstrániť z dôvodu budúcej rekonštrukcie
prostredia sme zakúpili viacero kusov kvalobchodného domu Jednota, súčasného
itných odpadkových košov, ktoré budeme
vybudovania novej autobusovej zastávky
postupne umiestňovať po obci.
a celkovej úpravy centra obce. Náhradnú
výsadbu uskutočníme čo
Schválením rozpočtového opatrenia č.2/2014 v máji boli
najskôr. V priebehu apríla obec
obecným zastupiteľstvom z rozpočtu vyčlenené finančné
odpredala spoločnosti COOP
prostriedky na nasledovné investičné činnosti v roku 2014:
Jednota Galanta, s.d. dom
a časť pozemku susediaceho
Názov
EUR
s ich predajňou v zmysle
zariadenie kuchyne v KD
13 500 €
osobitného zreteľa, dôvooplotenie Hlavná ulica (dom 202 a 209)
20 000 €
odstránenie domov s.č. 202 a 209

20 000 €

revital obce parkovisko pri cintoríne

77 000 €

revital obce parkovisko pri kostole

23 600 €

dom smútku rekonštrukcia

20 000 €

územný plán obce

20 000 €

dopravné značenie

4 600 €

nákup pozemkov

126 000 €
Spolu

Ochutnávka jedál starých materí

324 700 €

www.puste-ulany.sk
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Novovybudované parkovisko pri kostole

Už v júni sme kompletne rekonštruovali
kuchyňu v kultúrnom dome za 13 500
EUR. Verím, že nám všetkým bude dobre
slúžiť a podstatne zjednoduší organizáciu
kultúrnych podujatí. Súčasťou schváleného
rozpočtového opatrenia bolo vyčlenenie
financií na vybudovanie tak potrebného parkoviska pred kostolom, ktoré
bolo vybudované za 23 600 EUR, ktorým
ale nekončíme. V mesiaci august začne
výstavba parkoviska pri cintoríne spojená
s výmenou bariérového oplotenia časti
ihriska, na ktorú stavbu už máme výhercu

domoch. Oplotenie bude bariérové v centrálnej časti obce a pletivové pri kultúrnom
dome. Veľa energie a času venujeme aj
dokončovacím prácam na územnom pláne
obce a riešeniu verejného osvetlenia v obci
formou prenájmu.
Aj mimo investičných akcií je naša obec aktívna a zúčastňujeme sa rôznych aktivít, ako
napr. projektu s názvom „Čaro obyčajných
vecí“, súčasťou ktorého je aj putovná výstava
detských prác, kde sa práce Kataríny Kubicovej (ZŠ) a Natálie Balážovej (MŠ) umiestnili
medzi 10 najkvalitnejšími prácami.

Výrub stromov pri futbalovom ihrisku

verejného obstarávania na dodanie stavby
spoločnosť RENAD - STAV s.r.o. Horné Saliby.
V súčasnosti prebieha rekonštrukcia obradnej siene domu smútku a udržiavacie práce
na prístrešku pred ním a rekonštrukcia sochy
svätej trojice na hornom konci s predpokladaným nákladom 5800 EUR. Pripravujeme
verejné obstarávanie na odstránenie stavby
súp. č. 202 (pri kultúrnom dome) a následné
vybudovanie oplotenia po zbúraných

Počas júna prebehli výberové konania
na obsadenie funkčného miesta riaditeľa
ZŠ a MŠ v Pustých Úľanoch. Na základe
odporučenia výberových komisií bol do
funkcie riaditeľa ZŠ Pusté Úľany menovaný
Mgr. Ondrej Borek a do funkcie riaditeľky MŠ
Pusté Úľany p. Anna Kašubová. Do ďalších
piatich rokov činnosti vo funkcii im aj touto
cestou prajem veľa pracovných a osobných
úspechov, veľa dobrých nápadov a tvorivej
činnosti a tiež veľa zdravia
a rodinnej pohody.
Vážení spoluobčania,
vzhľadom na pripravované
odstraňovanie stavieb
v centre obce a s tým spojenú prašnosť a hlučnosť
Vás žiadam o trpezlivosť
a toleranciu, lebo bez týchto
prác sa nepohneme ďalej
v skrášľovaní našej obce.

Odstraňovanie strechy

Drahotína Šimeková,
starostka obce

Trojičný stĺp
v našej obci
Čas neúprosne
plynie, míňajú
sa stáročia,
tisícročia. Boh
zostáva ten istý
včera i dnes a
naveky. Povoláva
nás, ľudí do svojho spoločenstva,
do svojej rodiny.
Človek nežije
len z chleba, ale
z každého slova, ktoré vychádza z Božích
úst. Je to misijný odkaz našich predkov
pre nás všetkých „V mene Otca, Krista
a Ducha Svätého”. Tento odkaz, Súsošie
Najsvätejšej Trojice nám ho dokonale
pripomína ako spoľahlivé slovo Pánovo,
ako poklad Ducha Svätého, ktorý v nás
prebýva. Súsošie Najsvätejšej Trojice
bolo postavené v roku 1903. V dolnej
časti sa nachádza zachovaný text, bočné
steny podstavca podopierajú rímsu na
ktorej bola v minulosti socha Bolestnej
Panny Márie. Tá sa dodnes nezachovala.
Tak ako iné kultúrne pamiatky aj toto
súsošie sa radí ku kultúrnym pamiatkam
v našej obci. V dnešnej hektickej dobe
sme denne svedkami bezohľadnosti,
chamtivosti, bezcitnosti a surovosti
bez lásky k Bohu. Skúsme sa na chvíľu
zastaviť a zamyslieť nad týmto odkazom
„nič sme si na tento svet nepriniesli a nič
si nemôžeme odniesť”. Uspokojme sa
s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť,
lebo niektorí , čo chcú zbohatnúť neberú
ohľad na nikoho len na seba samého
a na koreň všetkého zla - bohatstvo.
Odložme všetku zlobu, pokrytectvo,
závisť a ohováranie a prichádzajme
k súsošiu Najsvätejšej Trojice ako
k živému kameňu.
I.T.
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COMENIUS
Portugalsko
V dňoch 15.3 – 22.3.2014 sa šesť našich žiakov
spolu s tromi učiteľkami zúčastnilo stretnutia partnerských škôl z Poľska, Bulharska,
Nórska, Turecka a Portugalska. Naše spoločné
stretnutie sa tentokrát konalo v Portugalsku,
v mestečku Manteigas, ležiaceho asi 300km
severne od Lisabonu.
Prvé dni sme strávili zväčša v škole. Navštívili
sme triedy, špecializované učebne, aj
škôlku. Spoznali sme rôzne zákutia mesta,
aj jeho okolie. Keďže mestečko Manteigas
leží v horách, videli sme nádhernú prírodu.
Zaujalo nás množstvo pomarančovníkov, citrónovníkov a olivovníkov, ktoré rástli takmer
na každom rohu. V ďalších dňoch nás zobrali
na túru do hôr Serra da Estrella, kde leží aj
Manteigas. Naša trasa patrila k tým menej
náročným, no odniesli sme si veľa zážitkov.
Navštívili sme aj neďaleké mestá Guarda
a Belmonte. Pozreli sme si rôzne múzeá
a pamiatky, napríklad Múzeum olivového
oleja, Židovské múzeum, Múzeum objavenia
Brazílie alebo katedrála v Guarde.
Z tohto týždňa, stráveného v Portugalsku,
sme si odniesli veľa nových zážitkov a skúseností. Pre niektorých z nás to bolo prvýkrát, čo
sme leteli lietadlom alebo sa vozili metrom.
Precvičili sme si angličtinu, popritom spoznali
novú krajinu a našli veľa nových kamarátov.
Turecko
Naša posledná cesta v rámci projektu
Comenius sa konala 4.5. – 9.5.2014. Tentokrát
sme cestovali do Turecka, do krásnej oblasti

nazývanej Kapadokya. Po dlhom lete s prestupom v Istanbule, sme konečne dorazili do
Kayseri, kde nás už čakali tureckí učitelia. Ale
tu sa naša cesta ešte nekončila, nasledovali
dve hodiny v autobuse, po ktorých sme plní
očakávania prišli do cieľa – do mesta Nigde.
Hneď ráno sme navštívili našu partnerskú
školu, ležiacu v dedinke Degirmenli, cca
20 km od Nigde. V škole nás privítali veľmi
srdečne tureckí učitelia, a tureckí žiaci ešte
viac. Deti si pre nás pripravili pekný program
na privítanie. Zatancovali nám svoje tradičné
náboženské tance. Ako sme sa dozvedeli,
táto oblasť, nazývaná Kapadokya, leží medzi
troma sopkami, a preto má veľmi neúrodnú
pôdu, čo sme aj sami mohli vidieť- samé skaly,
prach a minimum zelene. Napriek tomu majú
krásne pamiatky, v podobe podzemných
miest a chodieb, ktoré sa vraj nachádzajú
až na 40 km2. Tieto mestá si budovali ľudia
pred stovkami rokov. V sopečných pohoriach

majú vytesané do skál miestnosti, kaplnky
či kostoly rôznych veľkostí a rôznej výzdoby.
Niektoré sú ešte doteraz napriek stovkám
rokov vyzdobené freskami.
Počas tohto týždňa sme navštívili rôzne
miesta, od prašných uličiek v dedinách, kde
sa po cestách ľudia vozili namiesto áut na
somároch, cez podzemné mestá, či kostoly
a domy vytesané do skál, až po ruch v modernom meste Nigde. Boli sme si pozrieť aj
mešitu, a vysvetlili nám, aké zvyky musia
moslimovia dodržiavať pri modlení. Pre
väčšinu našej skupiny to bola prvá návšteva
mešity a stretnutie s moslimskými tradíciami.
Návšteva Turecka nám dala veľa nových
zážitkov a skúseností, učiteľkám aj žiakom.
Spoznali sme úplne novú kultúru, zvyky
a dostali sme sa na miesta, o ktorých by sme
sa inak určite ani nedozvedeli, keďže nepatria
medzi typické dovolenkové destinácie.
Lenka Nižnanská

Koncert ZUŠ

Osobnosti Pustých Úľan

Začiatkom júna ZUŠ v Pustých Úľanoch už
tradične organizuje záverečný koncert svojich
žiakov. Koncert je výnimočný tým, že patrí absolventom ZUŠ.
V 1. polovici koncertu sa predstavili najmladší
žiaci hrou na klavíri, flaute, gitare, akordeóne
a v speve. Žiaci tanečného odboru zatancovali
cigánsky tanec a zmes latinsko – amerických
tancov. Návštevníci koncertu si mohli prezrieť aj
výstavu prác žiakov výtvarného odboru.
2. polovica koncertu patrila absolventom. V tomto školskom roku absolvovali 1. časť základného
štúdia šiesti absolventi a Ivetka Ďurčová ukončila
2. časť, teda 1. stupeň ZUŠ.
Žiaci k svojim hudobným nástrojom pristupovali
s vedomím vydať zo seba maximum a sprístupniť
tak umelecký zážitok z hudby svojim blízkym.
Svojimi výkonmi dokázali, že hudba je tým
večným mostom medzi ľuďmi, ktorý spája. Sála
plná dojatých rodičov, starých rodičov, či pozvaných hostí odmenila účinkujúcich potleskom
a gratuláciami. Tento nevšedný koncert plný
hudby potvrdil, že i v Pustých Úľanoch vyrastajú
umelci, ktorí vedia, že hudba je spoločná reč,
ktorá nepotrebuje slová. Stačí počúvať srdcom. Dúfame, že výkony našich žiakov prinútili
všetkých zúčastnených konštatovať, že štúdium
na ZUŠ má obrovský význam.
Mária Kovačevičová

V tomto roku si pripomíname výročie narodenia dvoch významných rodákov z našej obce.
Prvým z nich je Matej Kamenický, zakladateľ poľskej opery. Uplynulo už 280 rokov od
narodenia tohto hudobného skladateľa, ktorého rodičia žili z Pustých Úľanoch, kde prežil
svoje detstvo a mladosť. Matej svoje vlohy pre hudobné nadanie v neskoršom období
rozšíril štúdiom hudby v Šoproni, aby sa z neho stal učiteľ hudby. Potom precestoval skoro
celé Uhorsko, až sa sklamaný ocitol vo Varšave. Tam sa naučil po poľsky, a pokračoval vo
vyučovaní hudby. Chytil sa príležitosti, ktorá nastala v roku 1776, keď poľský kráľ Stanislav
August vyzval poľských hudobníkov, aby zložili pôvodnú národnú poľskú operu. On, hoci
nebol rodený Poliak, to dokázal najlepšie, a tak 11. mája 1778 bolo prvé predstavenie
prvej poľskej národnej opery „Nedza uszczešliwiona“. V jednom historickom kalendári sa
píše, že zomrel 25.1.1821 vo Varšave, takmer v zabudnutí. Druhý z rodákov, ktorý si určite
zaslúži našu pozornosť je Ján Lavotta, ktorý sa narodil pred 250-timi rokmi v našej obci,
študoval gymnázium v Trnave a Bratislave, neskôr absolvoval štúdium práva v Bratislave a Budíne. Neskôr sa ocitol vo Viedni, kde sa začal venovať hre na husliach a komponovaním vlastných skladieb. V roku 1792-1793 bol riaditeľom Hudobnej spoločnosti
v Budapešti. V roku 1797 žil na krátky čas v Miškolci, neskôr cestoval ako husľový virtuóz
cez Maďarsko. V rokoch 1802 -1804 pôsobil ako dirigent v rumunskom Cluji. Od roku 1816
žil ako hudobný predajca v Debrecíne. Dlhé roky žil a pôsobil v mestečku Tállya, kde v roku
1820 zomrel ako 56 ročný. Ján Lavotta spolu s Antalom Csermákom a Jánom Biharim
patrili k hlavným predstaviteľom verbunkovej hudby. Z tejto hudby neskôr čerpali ďalší
významní skladatelia. Maďarský skladateľ Ferenc Farkas si ho v roku 1967 uctil hudobnou
pamiatkou a zložil dychový kvintet “Lavottiana”, čo je dôkazom, že tohto pustoúľanského
skladateľa si skutočne vážia aj u našich južných susedov. Dokonca ho pomenovali
„Maďarský Orfeus“. Obe tieto významné osobnosti si pripomenieme v poslednú septembrovú nedeľu slávnostným koncertom pod názvom „Hudobné ohliadnutie za Jánom Lavottom a Matejom Kamenickým, rodákmi z Pustých Úľan“. Koncert, pod záštitou predsedu
TTSK, Tibora Mikuša, sa uskutoční v rímskokatolíckom kostole sv. Ladislava.
Alexandra Šimeková
(Zdroj: http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1nos_Lavotta , kniha Pusté Úľany, príbeh obce)
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Celoslovenská súťaž RoboCup 2014 v Pustých
Úľanoch
Základná škola v Pustých Úľanoch tento rok
skutočne žije. Rušno v priestoroch školy bolo
aj 10. až 12. apríla, kedy sa tu konal v poradí
13.ročník celoslovenskej súťaže Robo Cup,
ktorou naša škola žije už od roku 2002. Ak
si spomínate, práve vtedy súrodenci Lukáš
a Róbert Krchnaví priniesli krásny úspech
zo súťaže vo Fukuoke, kde sa prebojovali až
do finále. Mohli sme ich vidieť aj na otvorení
súťaže, ktorú slávnostne zahájil minister
školstva Dušan Čaplovič.
Medzinárodná účasť
Slovenská spoločnosť elektronikov s podporou ministerstva školstva touto súťažou
dopomáha k rozvoju záujmovej činnosti,
tvorivosti a vedomostí v oblasti konštrukcie

a programovania automatizovaných a kybernetických systémov u žiakov základných a stredných škôl. Organizátor súťaže
Ondrej Borek sa tešil početnej účasti. Prišlo
180 súťažiacich v 60 družstvách nielen zo
Slovenska. Okrem žiakov z Pustých Úľan prišli
aj družstvá z Topoľčian, Banskej Štiavnice,
Pezinka, Nových Zámkov, Banskej Bystrice,
Košíc, Bratislavy, Liptovského Hrádku, Trnavy,
Starej Turej, Sabinova, Prešova, Trenčína
a Vígľašu, ale i zo Slovinska a Chorvátska.
Najviac súťažiacich bolo v kategórii Rescue
A - záchranár, pre ktorých bolo pripravené

aj tréningové ihrisko, ktoré zabezpečila
škola z Topoľčian. Druhej najväčšej účasti
sa tešila kategória Soccer – futbal, do ktorej
sa zapojili aj naši žiaci Boris Bacigál, Samuel
Synak, Jakub Augustín, Martin Krupa a Michal
Botka. Okrem záchranárov a futbalistov sa
v priestoroch telocvične predviedli aj tancujúce roboty. Hlavnou
myšlienkou tejto súťaže je
do roku 2050 vybudovať
robota, ktorý by bol
schopný postaviť sa
skutočnému majstrovi
sveta vo futbale. Práve
preto sa celosvetové kolo
súťaže odohrá v mieste
konania majstrovstiev –
v Brazílii.
Príjemná atmosféra
v priestoroch školy
Chodbami Pustoúľanskej
školy sa to počas súťaže
hemžilo spokojnými
ľuďmi. Škola pripravila ideálne podmienky
pre účastníkov – ubytovaní boli v apartmánových domčekoch Holiday Village
v Senci, rodičia prichystali chutné koláče
a pohostenie, a tak mohla súťaž v krásnych
priestoroch školy fungovať bez problémov.
Túto skutočnosť nám potvrdil aj Peter
Vagovčík z Prešova: „Veľmi sa mi tu páči, ja
poznám pána riaditeľa ako úctivého človeka,
obetavého, slušného, tak som bol zvedavý,
ako mu to pôjde v úlohe usporiadateľa tejto
súťaže a nesklamal ma. Je to tu na výbornej
úrovni, dobre je o nás postarané a máme
obrovský komfort.“
Z roka na rok výkonnejší
Žiaci Základnej školy v Pustých Úľanoch svojich robotov vyrábajú z lega. To, že súťažia na
domácej pôde bolo pre nich veľmi príjemné.
„Nemusíme so sebou brať všetky súčiastky,
lepšie sa tu vyznáme, máme tu svojich
fanúšikov,“ povedal Boris Bacigál. Chlapci
súťažili v kategórii Soccer A Secondari (čo
predstavuje skupinu od 14 do 18 rokov)
a porazili ich súťažiaci z Topoľčian, ktorých
roboty boli vyrobené z kovu. Napriek prehre
sa chlapci cítili po zápase dobre: „Určite
máme dobré pocity, ale mohli sme podať
lepší výkon. Roboty nám trošku haprovali,
nie sú také výkonné a nepodávajú taký dobrý
výkon ako tie kovové.“

Svoje zastúpenie mali Pusté Úľany aj v Primary kategórii (do 14 rokov). Jakub Augustín sa
súťaže zúčastnil aj minulý rok, kedy sa s Borisom Bacigálom a Samuelom Synakom prebojovali do celosvetového kola do Holandska,
kde obsadili krásne siedme miesto. Tento rok
sa stal z Jakuba kapitán mladšieho družstva, v
ktorom bol s Martinom Krupom a Michalom
Botkom. Jakub skonštatoval, že byť hlavou
tímu je náročné: „Bolo to iné, minulý rok som
sa mohol spoliehať na starších, ale teraz som
bol ja ten zodpovedný a niekedy bolo treba
na chalanov aj nahučať, aby robili.“
Futbal robotov
Zápas, v ktorom môžu roboty predviesť svoje
schopnosti trvá 10 minút. Ako to pri futbale
býva, hrajú sa dva polčasy, po prvých piatich
minútach hry je prestávka určená na opravu
robotov. Občas sa stáva, že niektoré časti
z robota odpadnú. „Najčastejšie to je „kicker“
– ten slúži na kopanie lopty,“ podotkol Boris
Bacigál. Po prestávke sa vymenia hracie
strany a hrá sa ďalších 5 minút.

Robota si súťažiaci vopred naprogramujú
v ikonovom programe Robolab a ani lopta
nie je len taká hocaká. Vyžaruje infračervené
svetlo, aby ju robot dokázal zaregistrovať.
Šťastena stála pri nás
Hoci sa tento rok naším žiakom darilo menej
ako obvykle, ich účasti na celosvetovom kole
sa dočkáme. Brazílske Joao Pessoa v júli privíta účastníkov celého sveta, medzi ktorými
budú aj Boris Bacigál a Samuel Synak.
Chlapcom gratulujeme k úspechu a všetkých,
ktorí sa podieľali na zorganizovaní súťaže
v Pustých Úľanoch chválime!
Alexandra Kubicová
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Lipa v Pustom Fegýmeši
Lipa v Pustom Fegýmeši, ej či ešte vo svojom
bútľavom kmeni skrývaš tie tajnosti ako
pred nmoho rokmi? Či sa ešte rozvoniavaš
ako za dávnych dáven, keď do tvojich
rozkvitnutých konárikov pršali kvapky
rodiaceho sa medu? Vtedy si bola prístreším
pre ustatého pútnika, možno, že aj biedny
žobrák si našiel strechu v tvojej drevenej
jaskyni. Koľko vtáctva tam hľadalo svoj
úkryt a všakovaká zver si ukladala v tvojej
bútľavej izbietke, či maštaľke svoju hlávku
na odpočinok.
Kto ju zasadil nevedno, kedy sa tak stalo nik
nevie, ale každý vie, že sa tu prihodilo dačo

mimoriadneho a jednako prirodzeného
Boh tvorí divy na najskromnejších, nemých
a najodvážnejších a takou bola lipka
pustoúľanská. Sem chodievalo aj dobré
dievčatko Marka, keď pasúc ovečky hľadala
úkryt pred dažďom a nepohodou. Aj našla.
Tu sa neraz vrúcne modlila k Panne Márii,
prosiac Bohorodičku o uzdravenie svojej
chorľavej matky. Zlá nemoc drvila mamičku
Markinu. Hostec ju urobil nevládnou.
Dcérka v prosbách k najvyššej trpiteľke sveta
hľadala pokoj a čerpala nádej, že sa mať
predsa raz uzdraví.......
„Matka Božia, ktorá si na svojom Božskom
lone stierala zmeravelé slzy svojho syna,
nášho Spasiteľa, prijmi aj slzy mojej matere.“
Tak prosievala malá pastierka milosrdnú
Matku Božiu.
Raz, súc ukrytá v lipke, vznášala Marka svoju
modlitbu pred trón Nebeskej Kráľovnej. Bolo
po strašlivej búrke, blesky sa ani čo len málo
dotkli starého stromu. Slnko zasa svietilo
žmienka lúčov za žmienkou sa osievala
čistým povetrím.
A odrazu bolo také ticho, že by si mohol
odpočúvať tlkot srdiečka v nemej lipke. Hej,
aj stromy majú svoje srdce, svoje slzy a svoju
osobitú reč. Len treba im rozumieť!
A Marka rozumela tejto reči väčšmi než
učený človek. Poobjala strom a díva sa do
oblakov otvorených nebies. Hľa! Z nich zostupuje nie blesk, ale milosrdná žiara a rovno
k lipke. Božská Mati!
Marke, tej malej Marke sa ukláňa, ktorá
s detským zápalom sa vedela vnoriť do
svätosti zeme a nebies. I počuje už nie hlas,
ale jemnú hudbu, akou len anjeli rozprávajú,

jasne počuje Máriin hlas:
„Tu nájde tvoja mať uzdravenie!“ Dieťa sa
poďakovalo ako vládalo- tichou modlitbou.
Ale čo vidí? Na mieste, kde sa Panna Mária
zjavila, vytryskol mocný prúd vody. Liečivá
voda.
Markina mamička sa v nej uzdravila,
uzdravilo sa v nej veľa ľudí a pútnikov
pribúdalo z roka na rok. Vystavali tam aj
kaplnku, aby hlásala široko ďaleko, akéže je
to miesto. Po čase toľko pútnikov dochádzalo, že sa to panstvu znevidelo, šomrali
a zázračnú studienku zasypali. Vyschla? Už
si nebudú spolu rozprávať obidve sestry, či
v zime, či v lete šumieť, než zatíchne naveky
klokot prýštiacej svätej studničky. Tak hútalo
panstvo, tak smútili pútnici a chorí.
Čo sa stalo? Ver, alebo never, studienka žila
ďalej ako vzkriesený Lazar. Studničku našli
v bútľavom kmeni, aby sa nanovo narodila
v kolíske prastarej lipky pustofegýmešskej... .
Toľko povesť a skutočnosť.
Vlado Plicka

Noc kostolov
„Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby
oddeľovali deň a noc a označovali obdobia,
dni a roky.“ Por. Gn 1, 14
Či si to uvedomujeme alebo nie, chod času
a striedanie období je nám dané a je to
dobre tak, ako to je. Boh to načasoval veľmi
dômyselne a človeku všetko slúži na dobré.
I počas Noci kostolov sme mohli zažiť, ako
náš program dotvorilo svetlo dňa i svetlá
noci.

Tým najjasnejším svetlom bol sám Ježiš,
ktorého sme vítali hneď v úvode – vo svätej
omši. Bez neho by sme totiž nemohli nič
urobiť. Na jeho pozvanie, či na pozvanie

jeho matky Márie sme prišli Noc kostolov
zažiť ku Kaplnke Navštívenia Panny Márie
na cintoríne. Je to miesto, s ktorým sa
spája povesť o Lipke pustofedýmešskej, no
zároveň miesto, na ktorom ľudia k Matke
Božej dvíhajú zopnuté ruky a úprimné modlitby. Podobne to bolo i v náš májový večer.
Svetlo dňa bdelo nad nami počas svätej
omše a s ním sme nakukli i do historického
pozadia kaplnky a jej mobiliáru. Ľudia mali
čas na seba pri dobrom pohostení a prostredníctvom misií sa dozvedeli, ako pracujú
misionári v Dobrej novine, ktorá je ako
vianočná akcia ľuďom známa už niekoľko
rokov. Odchod denného svetla sprevádzali
mariánske melódie úľanského spevokolu.
Keď sa oddelilo svetlo od tmy, naladili sme
sa na obdobie, v ktorom povestný prameň
vytrysknutý pri lipke liečil chorých veriacich.
Deti a mladí dramatizovali udalosť o viere
mladého dievčaťa, o konaní Boha na tých
najmenších a najoddanejších. Príbeh, ktorý
sa vraj udial bezmála pred tristo rokmi, rozpráva o ľuďoch, ktorí sú blízki nám všetkým.
Zmenilo sa mnoho, no človek ostal
človekom so všetkými svojimi radosťami

i starosťami. Príbeh je nadčasový a medzi
riadkami si môžeme uvedomiť, že postavami z povesti môžeme byť i my sami. Ten
tajomný živý prameň je tu stále s nami. Hoc
nie ukrytý v lipke, ale v nás. Treba ho len
objaviť.

Noc kostolov dala nazrieť nielen do chrámu,
ale aj do sŕdc zídených. Bolo vidieť ochotu,
obetavosť, ústretovosť i láskavosť, ktoré
zažiarili, lebo boli darované z úprimnosti.
Nečudo, že niektorým sa ťažko odchádzalo.
Rozišli sme sa sprevádzaní svetlami nočnej
oblohy, ktoré nám naznačili, že je čas oddeliť
nielen deň a noc, ale i prácu a odpočinok.
Eva Kopáčiková, spoločenstvo Emanuel
Farské centrum sv. Ladislava
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300 rokov rímskokatolíckeho kostola
sv. Ladislava v Pustých Úľanoch
Na sviatok sv. Ladislava (27.6.) sme si
pripomenuli 300-té výročie postavenia
a posvätenia najstaršej budovy v obci –
miestneho katolíckeho kostola. História,
architektúra ale i význam tejto budovy ho
nepochybne radia medzi najvýznamnejšie
objekty v obci, a to nielen urbanisticky,
ale aj z pohľadu života obce. Je len
pochopiteľné, že pri tejto príležitosti, aj
vzhľadom na jeho neutešený stav, farníci
pristúpili k rozsiahlej oprave a rekonštrukcii
kostola, jeho zariadení a úprave celého
priestranstva, ktorej výsledky máme
možnosť vidieť.
Cieľom rekonštrukcie bola celková oprava
existujúcich a citlivá obnova všetkých
dochovaných historických hodnôt, spojená s odstránením druhotných nánosov
neviažúcich sa na jeho pôvodný výzor,
s dopĺňaním už nenávratne stratených
detailov, vychádzajúc z listinných či obra-

zových dokumentov a tradičnej sakrálnej
architektúry. Stavebno-technický stav
farského kostola bol poznačený havarijným
stavom veže, ktorá si vyžadovala komplexnú
výmenu krytiny a celkovo nevyhovujúcim
stavom fasád, ktoré trpeli najmä navĺhaním
muriva a mechanickými a poveternost-

nými poškodeniami. Kostol si vyžadoval
sanáciu vnútorných omietok a malieb, ale
aj vnútorného technického vybavenia,
najmä elektroinštalácie
a mobiliáru (lavice, oltár).
V priebehu rokov došlo
k zakrytiu mnohých
pôvodných detailov,
akými boli napríklad
kamenné prvky, pôvodné
figurálne maľby, krypty v
presbytériu i v sanktuáriu,
k nevhodnému riešeniu
odvádzania dažďových
vôd z priľahlých plôch,
ale i k zničeniu pôvodného cenného vybavenia
ako boli kazateľnica,
krstiteľnica či bočné
oltáre.
Počas rekonštrukcie došlo k vyčisteniu
podkrovia, osadeniu sietí do otvorov veže,
zhotoveniu drenáže a zaústeniu strešných
zvodov, odvedeniu dažďových vôd mimo
pozemok, osadeniu a sfunkčneniu septiku, zameraniu objektu, oprave a kompletnej výmene zastrešenia veže, novej

elektrifikácii zvonov, obnove vežových
hodín, inštalovaniu odbíjacej mechaniky,
reštaurátorskému prieskumu, otlčeniu
vonkajších a vnútorných omietok, výmene
okien, revízii hydroizolácie podláh, hydroizolácii muriva proti zemnej vlhkosti,
kompletnej výmene elektrických rozvodov,
čiastočnému odkloneniu inžinierskych sietí,
sanácii vnútorných a vonkajších omietok,
kompletnej vnútornej výmaľbe, osadeniu
kamenného odvetrávaného soklového profilu, reštaurátorským, kamenárskym (hlavice
pilastrov) a štukatérskym prácam, oprave
klampiarskych prvkov, vonkajšieho kríža,
oprave stolárskych prvkov, rekonštrukcii
mobiliáru, reštaurovaniu pôvodnej
krstiteľnice, vytvoreniu a prinavráteniu
replík bočných oltárov a relikviárov, oprave
a úplnému sprístupneniu bočnej empory,
inštalácii nového osvetlenia, číselníkov a zobrazovacích zariadení, ale i k rekonštrukcii
chodníkov s priznaním kameňa fundátora,
parkovým úpravám, revitalizácii zelene
a vybudovaniu parkoviska.
I preto sa chcem poďakovať všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
obnove tejto historickej a duchovnej dominanty obce za ich úsilie, prácu, fortielnosť,
ale aj ochotu, rady a podporu a nemalé
odriekanie, ktoré umožnili realizáciu obnovy
kostola v takej miere, ako ju môžeme
pozorovať.
Počas celej doby bol projekt rekonštrukcie
kostola sprevádzaný sériou podporných
podujatí (Noci kostolov, koncerty, vystúpenia, prednášky) a okrem obnovy samotnej
budovy prispel i k budovaniu komunity
a nových vzťahov v nej. Jej pomyselným
zavŕšením, či nový impulzom, môže byť
sviatostná posviacka kostola, ktorú v nedeľu
29. júna, na sviatok sv. Petra a Pavla celebroval J.E. Mons. Ján Orosch – arcibiskup
Trnavskej arcidiecézy.
Andrej Démuth
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Deň obce Pusté Úľany 2014
Stretnutie, to sú stisky rúk, bozky, objatia.
Stretnutie s rodinou, s priateľmi to je to, na
čo sa najviac tešíme. Nezabudnuteľné chvíle,
čo v sebe skrývajú radosť, na to sa nedá len
tak zabudnúť. Každoročný kolorit, tradícia,

všetky očakávania. Záujem o obec a jej
život prejavili nie len obyvatelia obce, ale
aj návštevníci. Vráťme sa ale k samotnému
programu „Deň obce“.
Po uvítaní hostí nášho podujatia a úvodných

atmosféra spevu, tanca, hudby a zaujímavých
atrakcií sa opäť vrátila do našej obce.
Pripraviť program nebola jednoduchá
záležitosť. Je na mieste poďakovať vedeniu
obce, riaditeľstvu ZŠ v Pustých Úľanoch,
všetkým účinkujúcim, sponzorom programu
ako aj veľkému počtu ochotných ľudí, ktorí

slovách sa rozkrútil kolotoč hudby, spevu a
tanca. Ako prvým patrilo pódium škôlkarom.
Určite im dalo veľa práce nacvičiť a pripraviť
svoj program. Našu pozornosť upútal názov
“Čaro obyčajných vecí“, čo bola úspešná
výstava detských prác, šikovnosti a tvorivého
nadania žiakov ZŠ a MŠ, inštalovaná v sále KD.
Po najmladších účinkujúcich
pódium patrilo žiakom ZŠ,
ktorí nás zaujali rôznorodosťou
predvedeného programu.
Spevácky súbor „Úľančanka“ sa
predstavil zmesou piesní z nášho
regiónu. „Tak to tu ešte nebolo“
zaznelo z úst návštevníkov. Historické zbrane, jazdecké bojové
umenie z IX. – X. storočia, ktoré
nám predvádzali ozbrojenci
v záhrade KD, upútalo pozornosť
všetkých, zvlášť malých divákov.
Pán Jozef Mikloš, náš občan,

pomohli toto stretnutie zrealizovať.
Deň obce Pusté Úľany bol v tomto roku
výnimočný. Počet návštevníkov prerástol

dlhoročný folklorista, inštrumentalista
výrobca fujár a píšťal predviedol svoje
umenie hrou na týchto nástrojoch. Pestrosť
programu pokračovala vystúpením dychovej
hudby B PLUS. Pozornosť a potlesk divákov
nie len na televíznej obrazovke, ale
aj na našom podujatí patril našej
Aničke Veselovskej. Oľga Szabová,
Otto Weiter,Andrea Wolf Uhríková
- interpreti našej populárnej hudby
pripomenuli „takmer“ zabudnuté
populárne hity zo 70. a 80 rokov,
ktorými roztancovali prítomných
a program potom voľne prešiel do
ľudovej zábavy.
V rámci osláv dňa obce bola
do užívania uvedená plne
zrekonštruovaná kuchyňa v kultúrnom dome, ktorá bude slúžiť
všetkým občanom.
Málokto odolal pokušeniu ochutnať
poľovnícky guláš poľovníckeho
združenia Vetrolom a Prútnik.
O sladké pokušenie sa postarala
miestna organizácia Matice Slovenskej. Tento
„Deň obce“ bol naozaj výnimočný, nie len
pestrosťou programu, ale aj snahou všetkých,
ktorí celú oslavu zrealizovali.
Každé stretnutie sa začne stiskom rúk a končí
tým zázračným slovom „Ďakujem“.
I.T.
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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.
V januári sme si trošičku oddýchli a keďže
zima nebola žiadna, ferbuárové „zimno-jarné“
slniečko nás ťahalo do záhradiek. V nedeľu 23.
februára sme sa stretli na výročnej schôdzi,
kde sme zhodnotili našu celú minuloročnú
prácu a vytýčili sme si ciele na tento rok.
Presne o mesiac, v sobotu 22. marca partia
dvadsiatich dvoch
nadšencov záhradkárov i nezáhradkárov
privítala oficiálnu jar
s nožnicami a pílkami
v rukách v záhrade
p. Bohuša Slobodu.
Svojou návštevou nás
poctil 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 nebesia boli tohto názoru
a na túto praktickú prednášku v teréne nám dopriali absolútne perfektné počasie. V Trenčíne,
9. apríla sa konala celoslovenská aranžérska
súťaž, kde našu organizáciu, obec ale i celý
galantský okres reprezentovali tradične pani
Gabika Molnárová a jej dcéra Tunde Aibekoková z Košút. No a tradične úspešne, len si vymenili miesta – Tunde bola prvá a Gabika piata.
O mesiac na to, v sobotu 26. apríla sa milovníci
dobrého vínka vybrali autobusom na zájazd do

Skalice, kde sa konala Celoslovenská výstava
vín s medzinárodnou účasťou. Komu sa však
nechcelo ísť do Skalice, mohol ísť o pár dní na
to (30. apríla a 1. mája) koštovať vínka z galantského regiónu do Neogotického kaštieľa
v Galante. Tu nás reprezentoval p. Albín Kubík.
Za víno Veltlínske zelené, r. 2013, získal zlatú
medailu.
V druhej polovici mája sa tradične v Dome
Matice slovenskej v Galante koná okresná
vedomostná súťaž žiakov Mladý záhradkár.
Vyzeralo to tak, že po niekoľkoročných úspechoch našich žiačok, budeme mať pauzičku.
Na poslednú chvíľku sa
však prihlásili šikovné
hlavičky – piatačky
a v šibeničnom termíne (jeden mesiac) sa
pripravili pod mojim
vedením na súťaž.
Popri každodenných
povinností v škole
sa museli dievčatá
naučiť odbornú
teóriu a praktické
spoznávanie 90- tich záhradných rastlín. Že sú
ozaj šikovné a na lopatky by zložili nejedného záhradkára, svedčia ich výsledky. Ivetka
Karnišová sa umiestnila na štvrtom mieste
a Lucka Belková získala prvé miesto.
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

Trojkráľový benefičný koncert
Vianočný čas - čas lásky, ktorá sa z jasličiek
rozdáva a násobí medzi ľuďmi. Ihličím voňavé
domácnosti a usmiate a spokojné tváre
pripomínajú, že ľudia sú si vzácni a sú spolu
radi. Takto to vyzeralo nielen v domovoch
ľudí, ale i v dome Nebeského Otca, napríklad
v Kostole sv. Ladislava v Pustých Úľanoch.
Anjeli tíško poletovali a Boh sa cez melódie
piesní nežne
prihováral
srdciam,
ktoré sa otvorili pre krásu umenia i pre potrebu obnovy chrámu.
Dar hlasu či schopnosti rozozvučať struny sem priviedol
sestry Veselovské, aby človek obdivoval korunu tvorstva
a možnosti, ktoré dostala do vienka. Tiež dary, ktoré sa zladili
v podobe zboru Úľančanka, nechali bez dychu tých, ktorí si
atmosféru vychutnávali plným priehrštím.
Vzájomná súdržnosť, záujem a zodpovednosť však vytvorili iný dar – prostriedky umožňujúce ďalší krôčik na ceste
k obnove Božieho domu. K domu, ktorý už po tri storočia slúži
úľanskému ľudu vzmáhať sa vo viere a nábožnosti. Nech Boh
požehná všetko úsilie a udelí večnú odmenu.

Slovenský
zväz
zdravotne
postihnutých
Základná organizácia Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých
tunajšej obci zahájila rok 2014
výročnou členskou schôdzou, na
ktorej sa zúčastnili hostia, starostka
obce p. Ing. Šimeková a tajomník
Okresnej rady v Galante p. Nagy. Programom výročnej členskej schôdze
bolo hodnotenie činnosti základnej
organizácie v roku 2013 a návrh plánu
činnosti v roku 2014. Zároveň sa
uskutočnila aj voľba predsedu základnej organizácie.
Prítomných bolo 28 členov, ktorí svojimi hlasmi podporili na ďalšie funkčné
obdobie do funkcie predsedníčky
p. Zdenku Műllerovú.
V prvom polroku 2014 skončili
členstvo v našej organizácii
4 členovia. Nakoľko sa nám znížil
počet členov, výbor na svojom zasadnutí sa rozhodol prizvať do svojich
radov nových členov. Chcela by som
aj touto cestou pozvať medzi nás
aj ďalších dôchodcov na priateľské
posedenie a zúčastňovať sa akcií
usporadúvaných organizáciou.
Ďalej chceme rozšíriť o speváčky
a spevákov náš spevácky súbor
Úľančanka. Ak máte záujem príďte
medzi nás, veľmi sa potešíme.
V mesiaci február navštívil spevácky
súbor Úľančanka penzión seniorov v Sládkovičove pri príležitosti
fašiangových osláv, kde sme prítomných potešili zabavili slovenskými piesňami. Pri príležitosti MDŽ
sme v marci uskutočnili pre členky
organizácie spoločenské posedenie
s malým občerstvením, kde spolu
s obsluhou pomohli aj naši členovia
– muži.
V máji sme absolvovali návštevu
divadelného predstavenia Opica
a ženích v Trnave. Každý mesiac sa
stretávame na spoločenskom posedení pri káve, čaji, sladkých a slaných
maškrtách, ktoré pripravujú členky
klubu, ktoré majú v danom mesiaci
službu a nechýbajú ani krásne piesne.
Krásne životné jubileum 70. rokov
oslávila naša členka p. Violka Manáková, ktorej aj touto cestou srdečne
blahoželáme.
Polrok našej činnosti sme zakončili
účasťou speváckeho súboru
Úľančanka na obecných oslavách, kde
sme sa prezentovali krásnymi slovenskými piesňami.
Anna Lučanská
Podpredsedníčka ZO SZZP
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Pútavé aktivity pre deti v materskej škole
Vštepujeme deťom ľudové zvyky
a tradície
Fašiangové obdobie bolo pre deti veselé a zaujímavé. Deti sa oboznamovali
s ľudovými zvykmi a tradíciami. Pripravovali
sa na karneval. Masky si zhotovili spolu
s rodičmi, rodičia zabezpečili občerstvenie.
Pani kuchárka napiekla voňavé šišky. Deti sa
vyšantili, tancovali v maskách a za odmenu
obdržali diplomy.

Deti sa zaujímajú o literatúru – rozvíjame
u nich literárnu gramotnosť
Marec sa niesol v zamení mesiaca knihy.
Spolu s deťmi sme navštívili obecnú
knižnicu.
V každej triede si deti zhotovili výstavku
detskej literatúry. Deti v spolupráci s rodičmi
si priniesli svoje obľúbené knihy. V triedach potom prebiehali literárne chvíľky,
kde deťom pani učiteľky nielen čítali ich
obľúbené rozprávky, ale deti sa oboznamovali aj s písmenkami, čím sa rozvíjala
literárna gramotnosť detí. Mladšie deti
s obľubou prezerali a pomenovali obrázky
a „čítali“ obrázkové príbehy. U starších detí
používame na rozvíjanie literárnej gramotnosti rôzne metódy ako sú metóda lona,
príbehy jazykovej skúsenosti, pojmová

mapa, slovná banka a iné. V každej
triede je vytvorený literárny kútik,
deti veľmi radi „čítajú“- prezerajú si
obrázky, prezerajú encyklopédie.
Deti sa učia básne s vopred
pripraveným tlačeným textom.
Výsledkom práce s literatúrou boli
besiedky k sviatku mamičiek. Vystúpenie detí vo všetkých triedach
sa mamičkám veľmi páčilo.
Rozvíjame matematickú
gramotnosť, logické myslenie
Deti pracujú s elektronickou
včielkou Bee-bot – programujú -riešia jednoduché úlohy.
Deti v strednej triede sa oboznamujú
s počítačom, monitorom, učia sa ovládať
myšku.
„Veľkáci“ pracujú na počítači s rôznymi detskými programami. Poznávajú geometrické
tvary, čísla a jednoduché operácie s číslami.
Pracujú s pracovnými zošitmi, kde si riešia
a overujú získané poznatky z edukačných
aktivít.
Deti majú radi prírodu a pobyt v nej
Tešia sa na vychádzky do prírody. Pozorujú
stromy v parku, kvety v záhradkách. Zbierajú
rôzne prírodniny - listy, šišky z ktorých
potom vytvárajú rôzne obrázky a predmety.
Rozvíjame u detí environmentálne cítenie,
učia sa chrániť prírodu priamo v nej nelámať
halúzky, netrhať listy, kvety. Separujeme odpad- v každej triede je zhotovený eko-vláčik
farebne označený – na sklo. plasty, papier.
Majú radi zvieratká. Navštívili sme spolu
rodinný hospodársky dvor ,kde deti pozorovali malé kozliatka, sliepočky, čo sa stáva
už aj na dedine vzácnosťou.

Navštívili nás aj pracovníci polície so psíkmi.
Deti si pozreli ukážku práce psovodov.
Oslávili sme sviatok MDD
Program sa začal už v piatok. Pani učiteľky
pripravili pre deti športové hry a súťaže.
Najviac sa deťom páčilo už tradičné skákanie
vo vreci a tiež vypúšťanie balónov deťom do
celého sveta. Stredňáci a veľkáci sa v pondelok zúčastnili aj zahájenia osláv v ZŠ.
Potom išli deti kresliť na chodník pred
obchodný dom Jednota, za čo dostali sladkú
odmenu.
Ďakujeme rodičom za prípravu občerstvenia
pre deti.
Popoludní deti tancovali, hrali sa stoličkový
tanec.
Zavŕšením osláv bolo cirkusové vystúpenie
umeleckého súboru.
A čo nás čaká ešte do konca školského
roka?
Veľkáci si pripravujú kultúrne vystúpenie na
obecné oslavy. A potom ich čaká rozlúčka
s materskou školou. Dostanú svoje prvé
osvedčenie.
kolektív MŠ

Projekt “Odkryté kapitoly Bratislavy”
Cieľom tohto projektu bolo odhaliť verejnosti netradičným spôsobom históriu nášho
hlavného mesta a upozorniť na kultúrne
dedičstvo prostredníctvom umeleckých
impresií.
Projekt Odkryté kapitoly Bratislavy pozostával z nasledujúcich etáp:
Prvá časť projektu -Bratislavský hrad- Zichyho
palác, Bratislava
Druhá časť projektu - Rímsky Kastel - Gerulata

3. časť- Rybárska brána
Záver projektu – Slovanská Bratislava.
Do projektu sa zapojili profesionálni
výtvarníci, žiaci našej Základnej
školy v Pustých Úľanoch, žiaci zo sluchovým postihnutím ZŠ Drotárska
cesta 48 v Bratislave pod vedením
archeológov ako odborných garantov celého projektu.
Žiaci našej školy sa zúčastnili prehliadok jednotlivých historických
pamiatok a vytvárali repliky nálezov a archeologických pamiatok. Modelovali a tvorili
v keramickej dielni pod vedením M. Janekovej. Výtvarné práce detí na výstavách
veľmi presvedčivo priblížili celej verejnosti
nadšenie a pohľad novej generácie na kultúrno – historické dianie na našom území.
Projekt organizátorov presvedčil o veľkom
význame podporovať takýto druh činností
a pokračovať na ceste.

Venovať svoj čas mladej generácii prináša
ovocie, radosť a rozvoj našej spoločnosti.
Naše deti sa už tešia na nové možnosti a projekty, kde budú môcť spoznávať minulosť
a históriu nášho regiónu, v ktorom vyrastajú.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás po celý čas podporovali a majú ochotu aj naďalej pomáhať
pri realizácii podobných činností v budúcnosti.
Marta Janeková

www.puste-ulany.sk
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Spoločenská kronika
Narodili sa:

Navždy nás opustili:

1. Fedor Fischer

1. Anna Kašubová

2. Peter Kašuba

2. Jozefína Susková

3. Nina Bachratá

3. Alžbeta Bagiová

4. Alex Poláček

4. Pavlína Šujdáková

5. Adam Poláček

5. Ľubomír Švirec

6. Jakub Súsedka

6. Emília Durecová

7. Denisa Mášiková
8. Teodor Baláž
9. Richard Chromík
10. Pavol Daniška
11. Dušan Jakubec
12. Zuzana Manduchová
13. Samuel Jaroš

Deti vdýchli nový
život parku
Smutné, opustené a nikoho. Také bolo. Až do chvíle, keď sa
dievčatá 5. a 6. ročníka umiestnili na 1. mieste okresného kola
súťaže Minivolley. Pri otázke, či chcú hrať aj vonku, odpovedali jednoznačne. Nebolo treba veľa a veci sa pohli.
Chceme sa poďakovať za ústretovosť pani starostke, ktorá
nám zabezpečila farby, za ochotu pánovi Čambálovi, ktorý
nám zabetónoval kôš na odpadky a opravil diery na ploche,
pánovi Fartelovi, ktorý trpezlivo učil deti natierať zábradlie,
a pánovi Zacharovi, ktorý nám ešte opraví lavičky. Ale hlavne
chcem pochváliť a veľmi pekne sa poďakovať šikovným
piatakom, ktorí zmenili ihrisko na červeno-žlté veselé miesto,
kde môžu v tieni stromov športovať, rozprávať sa, šantiť a na
chvíľu zabudnúť na počítač.
Niekto múdry povedal, že ničí ten, kto nikdy nič nevytvoril.
Verím, že tieto deti už k „ničiteľom“ patriť nebudú.
Mgr. Iveta Karnišová

7. Magdaléna Potúčková
8. Jozef Schwarz
9. Jozef Lupták
10. Emília Panáková

Manželstvo uzatvorili:

1. Marian Gajdoš a Lucia Neštická

Oznam - voda do bazénov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, odštepný závod
Galanta touto cestou informuje svojich odberateľov vody
o podmienkach odberu vody do bazénov. O odbere vody
do bazénov je potrebné informovať výrobno-prevádzkové
stredisko v Galante na telefónnom čísle: 031/7737700.
Zamestnanci výrobno-prevádzkového strediska Vás budú podrobne informovať o podmienkach odberu vody do bazénov.
Z dôvodu predchádzania vzniku prevádzkových problémov
vo verejnom vodovode odporúčame odber vody do bazénov
realizovať za nasledovných podmienok:
- odber vody na plnenie bazénov realizovať v čase
od 9:00 hod. do 16:00 hod. alebo v nočných hodinách
po 22:00 hod. do 05:00 hod.
- napúšťací ventil neotvárať na maximum, otvoriť max.na50%
- sledovať prípadné zafarbenie a zákal vody
- v prípade zistenia zafarbenej alebo zakalenej vody prerušiť
odber a informovať výrobno-prevádzkové stredisko, ktoré
príjme opatrenia na preplach potrubia.
Vedenie odštepného závodu Galanta

Oznam - vývoz žumpy

Obecný úrad oznamuje občanom, že zaplatiť za vývoz žumpy
môžu aj elektronicky (internetbankingom).
číslo účtu:
SK38 0200 0000 0000 1942 6132
variabilný symbol: 64801
konštantný symbol: 0308
do správy pre príjemcu platby uviesť:
meno, priezvisko, adresu žiadateľa vývozu
Úhrada platby je zároveň považovaná za objednávku vývozu
žumpy.

Harmonogram
pravidelných
preplachov
verejného vodovodu

Počas preplachu verejného vodovodu môže dôjsť k dočasnému
zníženiu kvality dodávanej vody.
Marian Lopušný, ZsVS a.s.

Ulica / týždeň
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X
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Futbal v Pustých Úľanoch
A – mužstvo ŠK TOP Pusté Úľany

Po zimnej časti súťaže došlo k veľkej zmene vo vedení klubu
ktoré sa zásadne zmenilo a toto malo za následok uvolnenie
tlaku na hráčov ktorý do tejto zmeny, museli myslieť len na postup. Kader mužstva sa mierne zmenil ale nič zásadné sa neudialo
a tak kvalita mužstva zostala a tým aj kvalita hry a výsledkov.
Počas celej súťaže sa mužstvo držalo na popredných miestach až
napokon skončilo na krásnom 3. mieste.

V. liga Juh

V sezóne 2013/2014 opäť, už po druhý krát mužstvo hralo
Bratislavskú súťaž, kde skončili druhý za Bernolákovom, kde po
pokazenom domáceho zápase s Bernolákovom by po výhre
skončilo prvé.
Turnaje – minulý rok v lete sa mužstvo zúčastnilo najväčšieho
stredoeurópskeho turnaja Fragaria Cup v Prešove kde štartovalo
247 mužstiev z viac ako 20 krajín Európy, pre deti to bol veľký
zážitok, kde nabrali kopec skúsenosti a zmerali si ako malá
dedinka s mužstvami s Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Moldavska,
Srbska, Ruska, Bieloruska a Poľska. Taktiež hráči absolvovali
turnaj v rakúskom Stockerau kde skončili na peknom druhom
mieste. Počas júla mužstvo odohralo turnaji v Pezinku kde hráči
zdolali Šamorín, Šenkvice, Novú Dedinku a po remíze z domácimi sa tešili z celkového výťazstva.
Tak ako vlani aj tento rok už 1.júla na 5 dní cestujú naši
mladežníci do Prešova na Fragaria Cup, avšak už s dvoma
mužstvami, ročník 2001 a 2003, spolu 28 detí! Tento rok sú
lepšie pripravený a hráči veria že to už nebude len o účasti, ale
pokúsia sa zamiešať karty aj takým mužstvám, ktorých „A“ tými
sú pravidelnými účastníkmi Champions League!
Obec Pusté Úľany reprezentujú: Ľ.Kubliniak, J.Jasovský ml.,
J.Jasovský st., A.Bulavčiak, A.Brimus, J.Hojer, B.Kubíková,
M.Grunza, D.Fiala, M.Fiala, L.Nagy, R.Piši, T.Vaško, M.Minarovič,
F.Nagy, D.Miko, T.Manek, L.Manek.
Tréneri – V.Grús, G.Nagy
Vedúci mužstva – F.Grunza
Prezident a sponzor klubu – R.Bulavčiak

B - mužstvo ŠK TOP Pusté Úľany

B – mužstvo bolo tento rok založené predovšetkým na rozohranie sa hráčov vychovaných v P.Úľanoch a nestagnovanie
hračov hrajúcich v A – mužstve čím vznikol s počiatku silný
kolektív a hračsky káder, no časom sa zaujem o hranie v uvedenom mužstve s pohľadu “domácich hráčov” vytrácal a ku koncu
sezóny prišli na tréningový proces len 3, 4 hráči. Uvedené malo
za následok priemerné výsledky, ale splnilo očakávania vedenia
klubu.

Mládežnícky futbalový klub
FC Pusté Úľany 2010

V mužstve hráva 18 detí od 9 do 13 rokov ktoré pravidelne
reprezentovali našu obec či už v súťažnej sezóne alebo na
turnajoch.

Navštívila nás jar
Ani sme sa nenazdali a zimu vystriedala jar.
A hoci biela perina nezakrývala náš chotár,
to, že sa príroda prebúdza je vidno všade

FOTO: Lucia Voleková

vôkol nás. Dosiaľ hnedé polia sa zazelenali, holé konáre odeli listy a kvety. Nový
život sa rodí aj u zvierat. Starostlivé kačičky
a bažantice už vysedeli z vajíčok malé operence, zajace po poli hrdo prevádzajú malých
ušiakov a ak nenarušíte ticho hája môžete

zazrieť srnky, či malé prasiatka oblečené
v pásikavých pyžamkách.
I v tomto ročnom období, keď príroda
začína ponúkať mnohé pochúťky, zver ešte
dokrmujeme. A aby bolo všade čisto tak, ako
má v prírode byť uskutočnili sme v mesiaci
marec 2014 brigádu. Členovia PZ VETROLAM
dobrovoľne a zadarmo vyčistili staničnú cestu od „darčekov“, ktoré tam nechali miestni
obyvatelia alebo prechádzajúci návštevníci.
Do kontajnerov, ktoré zabezpečila obec, sme
vyzbierali pneumatiky, konzervy, papier,
textil, plastové fľaše a iné veci, ktoré naša
zver určite nepotrebuje a životné prostredie
nespotrebuje. Čo nás všetkých mrzelo bol
fakt, že chotár bol čistý sotva niekoľko dní.
Skúsme sa všetci zamyslieť aká vizitka to pre
našu obec je?!
Vážme si to, čo nám náš chotár ponúka
zdarma. Mestské deti musia platiť, aby videli
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zvieratká. My ich máme okolo seba bezplatne a chcú od nás minimum. Správajme
sa tak, aby sme sa z nich mohli pri vychádzkach do prírody tešiť.
JUDr. Róbert Volek

