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Príhovor starostky obce
Vážení spoluobčania,
opäť je tu ten čarovný
čas Vianoc, čas, keď
sa stretávajú rodiny,
príbuzní a priatelia,
keď si sadáme
spoločne za prestretý
stôl, aby sme si prejavili
vzájomnú úctu a lásku.
Vianoce sú obdobím,
keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si viac
uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty
a obetavosti.
Koniec roka je čas, kedy bilancujeme, čo sme
urobili. Aj naša obec sa snažila v priebehu
roka zabezpečiť to, čo bolo jej prioritami.
Všetkých tých, ktorí sú nespokojní s našou
prácou, by som rada poprosila, aby neširili
nenávisť a neosočovali. Máte možnosť aj Vy
realizovať sa, radi privítame Vašu pomoc
a aktivitu. Veľmi ma mrzí, že v obci pretrváva
taký trend, že kto niečo robí v spoločenskej,
kultúrnej oblasti, je skôr ohováraný. Uvedomme si, prosím, že práve títo ľudia
vytvárajú ľudské, duchovné a materiálne
hodnoty. Buďme im nápomocní a spoločne si
spríjemňujme život v Pustých Úľanoch.
Vianoce, čas, kedy sa snažíme aspoň na malú
chvíľu zastaviť a zaspomínať si na krásne
chvíle prežité v tomto roku. Spoločne prežité
chvíle radosti, pokory a odpustenia v kruhu
rodiny sú tým najkrajším darčekom, ktorý si
môžeme dať. Zachovajme si posvätnú úctu
k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky
a porozumenia.
Všetkým Vám želáme veselé Vianoce a šťastný
nový rok 2014
Drahotína Šimeková, starostka
a redakčná rada

V

predchádzajúcom čísle nášho
časopisu som Vás informovala
o činnosti obce, obecného úradu
a tiež o plánovaných aktivitách. Blíži sa
koniec roka, čas hodnotení, či sme sa počas
roka „činili“, či sme ubehnutý rok „neprespali“.
Podarilo sa uskutočniť viacero aktivít, aj keď
nie sú hneď vidno rukolapné výsledky.

Pôvodné osvetlenie

Prvou investíciou v druhom polroku
bola rekonštrukcia strechy štadióna,
ktorá to už veľmi potrebovala. Pasport
verejného osvetlenia preukázal, že
najhoršie osvetlenou ulicou v obci
bola Pavlická ulica. Cez túto ulicu,
respektíve „po ceste“ chodí najviac
občanov – chodcov a cyklistov. V záujme
ich bezpečnosti sme zrekonštruovali
verejné osvetlenie, ktoré mohli občania
prvý krát „vyskúšať“ na sviatok všetkých
svätých.
Veľkú zmenu a skvalitnenie kultúry
cestovania zaznamenali aj občania
cestujúci autobusmi. Na dolnom konci
obce sme zrekonštruovali
autobusové zastávky a zväčšili nástupné
ostrovčeky, na ktoré sme umiestnili aj
nové odpadkové koše. Na tomto mieste
mi nedá nespomenúť skutočnosť, že
na potrebu zväčšenia nástupných
ostrovčekov sme boli upozornení
vodičom autobusu a nie samotnými cestujúcimi, ktorí dennodenne do autobusu
nastupujú a vystupujú a buď je im jedno
ako cestujú, alebo si myslia, že je lepšie
sa neozvať v čase, keď sa niečo robí, ale
potom kritizovať hotovú prácu. Obec
vyčlenila tento rok finančné prostriedky
aj na nevyhnutné opravy stavieb, ktoré
sú v jej vlastníctve a slúžia ako materská
škola a základná škola. V materskej škole
bola cez prázdniny dokončená výmena
okien a zásadnou rekonštrukciou prešlo
aj vykurovanie telocvične ZŠ, ktoré už
doslúžilo technicky aj morálne. Veď
bolo súčasťou telocvične od roku 1964.
Krásnu jeseň sme využili aj na výsadbu
stromov – verejnej zelene. Na NSO
Poroské vysadili dobrovoľníci viacero
alejí jaseňov, javorov, líp, a okrasných
sliviek. Vážime si, že obetovali svoj čas
na zlepšenie podmienok bývania v tejto
časti obce. Veľká vďaka patrí členom
Miestnej organizácie slovenského zväzu
záhradkárov, ktorí prácne zmenili vzhľad
trojuholníkovej plochy pred rímskokatolíckym kostolom a vysadili novú zeleň
do náročného terénu. Zahustili sme aj
výsadbu stromov v parku.

Pôvodná autobusová zastávka

Nová autobusová zastávka

Rekonštrukcia kúrenia telocvične ZŠ

Nové osvetlenie
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Výsadba stromov na NSO Poroske

Po výberovom konaní už je podpísaná kúpna
zmluva na dodávku dopravného značenia.
V prípade dobrého počasia budeme postupne dopĺňať a vymieňať dopravné značky
v zmysle schváleného dopravného pasportu.
Ak nám nebude počasie počas zimy priať,
pokračovať budeme v jarných mesiacoch.
Ďalšou akciou, o ktorú prejavuje verejnosť
záujem je výstavba nájomných bytov.
V mesiaci november vydal obecný úrad
spoločnosti Innovia, s.r.o. územné rozhodnutie na umiestnenie stavby „Novostavba
bytového nájomného domu 13 b.j.“ Bytový
dom je navrhnutý ako nepodpivničený,
trojpodlažný, bez využitia podkrovia,
zastrešený s valbovou strechou. Vykurovanie
bytového nájomného domu bude riešené
v každom byte samostatným plynovým
kotlom s odvodom spalín do komína.
Na 1. nadzemnom poschodí bude 5 bytov
(2 dvojizbové, 2 jednoizbové a 1 trojizbový)
a na 2. a 3. nadzemnom podlaží budú 4 byty
(2 trojizbové a 2 dvojizbové). Obec má záujem predmetnú stavbu odkúpiť z podpory
ŠFRB a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Počas mesiaca októbra došlo k pomerne veľkej poruche na vodovode v časti obce Lúčny Dvor, ktorú sme
odstránili a vodovod sme opätovne dali do
prevádzky. Aj keď sa nejedná o pitnú vodu,
ale o úžitkovú, obec, ako prevádzkovateľ je
povinná zabezpečiť jej dezinfekciu chlórom.
Dodržiavanie tohto ukazovateľa kontroluje

Z Vianočných trhov

Nový vzhľad priestoru pred kostolom

pravidelne aj nepravidelne Regionálny úrad
verejného zdravotníctva v Galante.
Pred záverom máme už aj verejné obstarávanie zhotoviteľa obecnej kanalizácie.
Po podpísaní zmluvy o dielo bude možné
doplniť žiadosť o poskytnutie dotácie
z Enviromentálneho fondu ŽP, ktorú sme podali v októbri tohto roka. Tak budú splnené
všetky podmienky pre získanie dotácie.
December tradične patrí stretnutiam
s dôchodcami. Tohtoročné sa uskutočnilo
11.12. v obecnom dome. O pestrý kultúrny
program sa postarala Pustoúľančanka a deti
zo základnej školy. Po krátkom prejave sa ro-

zprúdila medzi prítomnými živá debata. Dúfajme, že naši starší spoluobčania si odniesli
kus dobrej nálady aj do svojich príbytkov.
Dňa 14.12. sa v zmysle zachovávania tradícií
v našej obci uskutočnili vianočné trhy.
Tohtoročné podujatie úspešne zrealizovalo
ZRPŠ pri ZŠ v Pustých Úľanoch.
Milí spoluobčania, záverom tohto roka vám
srdečne ďakujem za prejavenú priazeň
a ochotu spolupracovať pri zveľaďovaní
obce. Moja vďaka patrí aj všetkým sponzorom obce.
Drahotína Šimeková
starostka

Zo stretnutia dôchodcov
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Najlepším darom je rodina
Mnoho z nás sa možno zamýšľa ako žijú
opustené deti. Je to citlivá téma hlavne
v tomto čase Vianoc. Oslovili sme jednu
z rodín, ktoré sa starajú o opustené deti,
pani Annu Ivankovu, ktorá urobila to
najkrajšie v svojom živote, dala domov
dvom opusteným deťom.
Pani Ivankova, kedy ste sa rozhodli urobiť
tento krok prijať dve opustené deti?
O adopcii dieťaťa som sa rozhodovala už
pred desiatimi rokmi, keď sa začali vo mne
veľmi ozývať biologické hodiny. Potom však
prišlo manželstvo a po rozvode v septembri 2007 som sa definitívne rozhodla pre
adopciu dievčatka. Po trojročnom čakaní
osom opätovne musela absolvovať všetky
papierovačky a návštevy u psychológa a tak
po konzultácii s úradmi som sa rozhodla
rozšíriť si sedenia u psychológa aj na pestúnsku starostlivosť. Moje čakanie a rýchle
rozhodnutie o pestúnskej starostlivosti boli
korunované úspechom. Na Vianoce 2010
som už mala u seba Patrika a Vanesku.
Čo sa všetko vo Vašom živote zmenilo?
Obdobie čakania bolo spojené so zúfalstvom, že asi ani v päťdesiatke nebudem
mať dieťa. Potom nastal hotový blázinec,
pretože v priebehu jedného mesiaca a to
ešte pred rozhodnutím súdu som musela
kompletne zariadiť detskú izbu a nakúpiť
oblečenie, hračky a všetko potrebné pre dve
deti. Následne na to prišli pracovníci z ÚPSVaR ešte pred súdom všetko skontrolovať.
Príchodom deti sa zmenilo úplne všetko. Do
môjho už aj tak hektického života vstúpili
dve dravé rieky, ktoré bolo potrebné skrotiť
a zmeniť na pokojne tečúce toky.
Ako zareagovalo najbližšie okolie (rodina, priatelia,...) na toto Vaše rozhodnutie?
Od začiatku som mala podporu u svojich
rodičov a dvoch priateliek za čo sa im
musím poďakovať. Ostatní o tom nevedeli.
Dozvedeli sa to až v momente príchodu
detí. Reakcie ostatných boli skvelé, každý ma
obdivoval, že som sa na také niečo dala.

Ako sa Vám darí zvládať úloha náhradného rodiča?
Je ťažké hodnotiť samú seba. Podľa reakcií
známych dovolím si tvrdiť, že to zvládam
dobre. Prispieva k tomu fakt, že detí sú iné
ako keď mne prišli pred tromi rokmi. Keďže
som matkou dvoch detí bez partnera o to
je to ťažšie. Na celú výchovu a starostlivosť
som sama. Na jednej strane musím byť
láskavou matkou a na druhej strane prísnym
otcom.
Čo Vás prekvapilo , čo ste nečakali, že
teraz musíte riešiť?
Riešim bežné veci, bežných rodičov, Keďže
sa venujem psychológii viac než dvadsať
rokov, nie je toho veľa, čo by vedelo
prekvapiť. Za zmienku však stojí fakt, že
sa potvrdili moje prvotné obavy ohľadne
príchodu detí. Keďže sa blížili Vianoce,
detský domov i pracovníčky ÚPSVaR tvrdili,
že ich budeme mať krásne. Boli to najhoršie
Vianoce v mojom živote. Keby som nemala rodičov a tie dve kamarátky, ktoré ma
upokojovali cez telefón, že to zvládnem bola
by som sa psychicky zrútila. Presne 24. decembra sa obe deti zmenili na tornáda, ktoré
všetko ničili a ja som ich nevedela zastaviť.

To neboli Vianoce, ale Peklo 2010! Na pílu
totiž nikdy netreba tlačiť. To by si mali všetci
sociálni pracovníci a kurátori uvedomiť!
Využívate aj odbornú pomoc?
Prvé dva roky som sa stretávala s psychológom u ktorého som absolvovala
prípravné sedenia, aby som sa uistila, že sa
uberám správnym smerom pri výchove detí.
Pravidelne navštevujeme logopedičku. Keď
prišli deti mali presne tri roky, ale oni iba
džavotali. Chodíme aj k psychologičke, ktorá
sleduje ich napredovanie.
Aké pocity Vás denne sprevádzajú?
Denne prežívam pocity bežných rodičov.
Striedajú sa dni radosti a starosti.Ked sa však
cítim byť veľmi unavená zrekapitulujem si
celé tie tri roky. Predstavím si aké to boli
deti, keď prišli. Uvedomím si, čo všetko už
dnes vedia. Mám pocit dobre vykonanej
práce! Ja osobne však nevnímam Patrika
a Vanesku tak, že nie sú moji! Pripomína
mi to len psychologička, keď sa ma pýta,
či sa náhodou neozvala biologická matka.
Pripomenie mi to taktiež ich biologická
babka, keď z času na čas zatelefonuje. No
a samozrejme súd, keď ma každý rok vyzve,
aby so napísala správu o deťoch.
Uvažujete nad osvojením detí?
Rozhodne by som si ich adoptovala. Veď
mám prvotné právo na adopciu Patrika
a Vanesky. Bohužiaľ ich biologická matka,
ktorá ich za celé tri roky videla iba raz, ani
nezavolá ich na sviatky, narodeniny, meniny
a napriek tomu nesúhlasí s adopciou!
Ďakujem Vám, že pri týchto denných
starostiach ste si našli čas na náš rozhovor.
Dovoľte v mene redakčnej rady časopisu
Pustoúľančan, Vám popriať v novom roku
veľa lásky a trpezlivosti pri výchove Vašich
detí.
Rodina, radosť, úsmev v očiach detí to je
najväčší dar, ktorí môžeme dostať.
Redakcia Pustoúľančan

www.puste-ulany.sk

5

Comenius – multilaterálne partnerstvá
V lete 2012 sa naša škola prihlásila do projektu Comenius – multilaterálne partnerstvá.
Odvtedy sa veľa zmenilo. Vycestovali sme
do Poľska, Bulharska, Nórska, a vytvorili množstvo prác a projektov, nadviazali
kontakty s mnohými zaujímavými ľuďmi,
a v neposlednom rade sme priviedli kus
Európy k nám do Pustých Úľan.
Hlavnou myšlienkou projektu je prehĺbiť
vzťahy medzi školami z rôznych krajín.
Našimi partnermi sú škola z poľskej Rokitnice, nórskeho Hakadalu, bulharského
Kardamu, portugalského Agrupamento
a tureckého Niğde.
Prvé stretnutie
Stretnutie bolo na škole v poľskej Rokitnici
v novembri 2012. Na tomto stretnutí sa
zúčastnili len učitelia a zamestnanci jednotlivých škôl.

Druhé stretnutie
V marci 2013 tri pani učiteľky a šesť žiakov
z našej školy navštívili Bulharsko. Prišli
samozrejme aj učitelia a deti z partnerských škôl. Naši hostitelia nás srdečne
privítali a vzorne sa o nás starali. Pripravili
nám zaujímavý program. Navštívili sme
Varnu, historické mestá
Pliska, Shumen, Toshevo.
Boli sme pri Čiernom
mori v mestečku
Balchik. Navštívili sme
chránenú oblasť Kaliakra.
Poznávali sme nielen
krásy a zvyklosti našej
hostiteľskej krajiny, ale
deti nadviazali i prvé
osobné priateľstvá.

Tretie stretnutie
Stretnutia sa zúčastnili
dve pani učiteľky, bolo
v júni 2013 v nórskom
Uvítanie (foto: Miriama Szabová Tóthová)
Hagene.
Preberali sme organizačné veci ohľadom
Škola v Hagene má 160 žiakov, 7 ročníkov
projektu – vymysleli sme názov našej
a viac než 20 zamestnancov. V každej triede
skupiny / SIX FOR PEACE – šiesti pre mier/
učí jeden učiteľ všetky predmety – ako u nás
a tiež sme navrhovali logo, ktoré je uverena prvom stupni. Triedy majú až 30 žiakov,
jnené na spoločnej stránke projektu. Stránka avšak učiteľ má takmer na každej hodine
sa priebežne napĺňa prácami našich žiakov
k dispozícii asistenta, ktorý mu pomáha.
a bude to tak počas trvanie projektu.
Žiaci sú hodnotení slovne, resp. percenNa tomto stretnutí sa spresnil plán práce
tami až do 8. ročníka. Až potom dostávajú
a stretnutí na celé obdobie 2012-2014.
známky a koncoročné vysvedčenie. Prvých
Dohodli sme sa, že v každej škole sa počas
sedem rokov školy teda prakticky nemôžu
dvoch rokov trvania projektu bude konať
prepadnúť.
jedno týždňové stretnutie a vytvorili sme
Čo sa vybavenia týka, naozaj výborné.
harmonogram návštev.
Každá trieda má interaktívnu tabuľu, sú tam
skrinky, obrovské okná, počítače. Stropy sú
nízke, preto to vyzerá viac ako v nejakom
dome, nie v škole. Steny majú pokryté
špeciálnym materiálom, na ktorý sa dá lepiť
a všetky steny sú zdobené a farebné. Pôsobí
to veľmi útulne.
K škole patrí ihrisko a múzeum (to bola
pôvodne najstaršia budova školy – pri
rekonštrukcii ju pretvorili na múzeum).
V blízkosti je les, deti tam majú preliezky,
hojdačky a nie je tam žiadny plot, ktorý
by tvoril hranicu. Asi aj preto škola pekne
zapadá do okolitej vidieckej krajiny.
Každý učiteľ má svoj stôl s počítačom, v jednej kancelárií sú spolu traja – štyria učitelia.
Tiež je tam knižnica s mini-gaučami kde sa
dá čítať, počítačová miestnosť.

Celkovo je to tam uvoľnenejšie,
benevolentnejšie ako u nás. Jednak to
známkovanie ale tiež to, že deti oslovujú
učiteľov krstnými menami. Vidno, že deti
chodia do školy rady a cítia sa tam dobre.
Okrem školy sme navštívili rezidenciu
Aas gard zo 17.storočia a absolvovali sme
rýchlokurz golfu, ktorému sa tu vo veľkej
miere venujú. Ukázali nám výrobňu skla
a štvrté najväčšie jazero v Nórsku.
Štvrté stretnutie
Naša základná škola mala tú česť 4. až 8.
novembra 2013 byť hostiteľskou krajinou.
Pricestovalo k nám 53 žiakov a učiteľov
z piatich rôznych krajín. Bol to veľmi
náročný, ale zato nezabudnuteľný týždeň
pre všetkých.
Ukázali sme im našu školu, naše tradície,
previedli sme ich obcou a tiež sme im
pripravili program na uvítanie. Boli sme na
výlete v Bratislave, na Červenom kameni,
v Topoľčiankach, aj v Nitre. Našich hostí sme
vítali chlebom a soľou, pohostili sme ich
bryndzovými haluškami, pečeným prasiatkom a domácimi koláčmi. Našim hosťom

sa u nás páčilo. Pochválili nám školu, veľmi
sa im páčilo, že máme špeciálne učebne,
čo žiadna z našich partnerských škôl nemá.
Na rozlúčkovej večeri dostali spomienkové
darčeky, pani starostka im venovala knihu
o našej obci s krásnym venovaním. Pri lúčení
nám úprimne ďakovali za srdečnú atmosféru a bohatý program, ktorý im pomohol
vytvoriť si obraz o našej krajine. Lúčili sme
sa slovami „Dovidenia v Portugalsku“. Tam
sa totiž koná ďalšie stretnutie, na ktorom sa
zúčastnia aj naši žiaci a učitelia.
Mgr. Jana Bihorac-Šeligová
koordinátorka projektu COMENIUS
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Preventívne protipožiarne opatrenia obce
Na základe uznesenia Obecného
zastupiteľstva v Pustých Úľanoch a menovacím dekrétom starostky obce, v zmysle
platných predpisov o požiarnej prevencii,
bol menovaný Ing. Miloš Mičáni do funkcie
preventivára obce v oblasti ochrany pred
požiarmi. Preventivár obce vypracováva
a vedie dokumentáciu obce o ochrane pred
požiarmi a to:
a) požiarny poriadok obce,
b) dokumentácia o obecnom hasičskom
zbore,
c) zoznam objektov a priestorov, v ktorých
sa vykonávajú preventívne protipožiarne
kontroly,
d) oznámenia o nedostatkoch zistených pri
vykonávaní preventívnych protipožiarnych
kontrol a rozhodnutia obce s uložením lehoty na odstránenie nedostatkov vrátane rozhodnutí obce o vylúčení vecí z používania,
e) plány preventívnych protipožiarnych
kontrol,
f ) zoznamy členov kontrolných skupín.
Požiarny poriadok obce upravuje organizáciu ochrany pred požiarmi v obci a obsahuje úlohy orgánov obce a osôb poverených
zabezpečovaním ochrany pred požiarmi
v obci a v jej miestnych častiach, ďalej
povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi
určené so zreteľom na miestne podmienky,
prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov,
zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v obci, spôsob
zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci
a v jej miestnych častiach v dennom a
nočnom čase so zreteľom na zdolávanie
požiaru, výpis z požiarneho poplachového
plánu okresu, prehľadný situačný plán obce
a jej priľahlých častí s popisom názvov
ulíc, čísiel domov a zakreslením funkčných
hydrantov a nástupných plôch.
Členmi kontrolných skupín sú občania
obce: Miroslav Tóth, Andrej Strojný,
Ladislav Kollárik.

Využívam túto možnosť a touto cestou
oznamujem, že budú v jednotlivých
subjektoch podnikajúcich fyzických osôb
a právnických osôb vykonávané preventívne
protipožiarne prehliadky. Protipožiarne
prehliadky bude vykonávať kontrolná
skupina. O preventívnych protipožiarnych
kontrolách budú podnikatelia včas písomne
vyrozumení.
Účelom preventívnej protipožiarnej kontroly je preveriť dodržiavanie povinností
pri ochrane pred požiarmi len tých, ktoré
sa danej prevádzky týkajú. Preveruje sa
dodržiavanie osobitných predpisov a to:
a) dokumentácia ochrany pred požiarmi,
b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy
o ochrane pred požiarmi,
c) skladovanie horľavých látok, / len v prípade že sa skladujú /
d) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody,
stav únikových ciest a ich označenia,
e) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi

a inými vecnými prostriedkami ochrany
pred požiarmi,
f, umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných a iných
spotrebičov.
Členovia kontrolnej skupiny sa preukážu
plnou mocou k vykonaniu kontroly
a občianskym preukazom.
V ďalšom období budú vykonávané aj preventívne protipožiarne prehliadky v súkromných domoch a ostatných bytových
a nebytových priestoroch. O tejto činnosti
Vás bude Obecný úrad včas informovať.
Na záver tohto môjho príhovoru by som
Vás chcel uistiť, že tieto činnosti budú
vykonávané na prospech rozvoja obce,
v záujme ochrany života, zdravia a majetku
občanov žijúcich v príjemnom prostredí
v ktorom sa obec Pusté Úľany nachádza.
Z tohto dôvodu by som Vás chcel vyzvať
k ústretovosti, porozumeniu a vzájomnej
pomoci pri riešení vzniknutých problémov
a úloh v tejto nesmierne dôležitej oblasti.

Ing. Miloš Mičáni
autorizovaný bezpečnostný technik
technik požiarnej ochrany
preventivár obce
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„Moja obľúbená maškrta“

Základná organizácia
Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých v tunajšej
obci uskutočnila dňa
19. 10. 2013
spoločenské podujatie, ktoré sa konalo
pri príležitosti mesiaca „Úcta k starším“.
Toto podujatie bolo
zamerané na výstavu
ručných prác seniorov - členiek našej
organizácie, a výstavu sladkých domácich
dezertov, pod názvom „Moja obľúbená
maškrta“, ktoré upiekli taktiež členovia
klubu.
Celkom bolo vystavených 24 plátov
naplnených rôznymi plnkami, ktoré

si návštevníci mohli zakúpiť. Vytvorili
sme aj miesta na posedenie si pri káve,
alebo čaji s ochutnávkou dezertov.
Zo strany návštevníkov nám bolo vyjadrené
poďakovanie za uskutočnené podujatie.
Všetci členovia dali do tohto podujatia kus

svojej práce, ktorá bola ocenená vďakou
návštevníkov, rozhodli sme sa preto, ak nám
to zdravie dovolí, v takýchto podujatiach
pokračovať.
		
Zdenka Müllerová
		
Predsedníčka ZO SZZP

Socha svätého Floriána
Slovensko je jednou s krajín Európy bohatej
na kultúrne a historické pamiatky. Aj v našej
obci máme niekoľko významných historických pamiatok. Návštevníkom určite
neunikne pohľad na sochy blízkosti rímskokatolíckeho kostola. Baroková socha svätého
Floriána a svätého Jána Nepomuckého
pochádzajú od neznámeho autora okolo
roku 1734. Sochu sv. Floriána dala vyhotoviť
sľachticko-zemianská rodina Gašpara
Farkaša.
Historické pramene zobrazujú sv. Floriána,
ako katolíckeho svätca patróna hasičov,
pekárov, hrnčiarov, hutníkov a taktiež ako
ochrancu pred neúrodou, búrkou a suchom.
Narodil sa v rímskej provincii Noriko za
čias prenasledovania kresťanov počas
vlády rímskeho cisára Diokleciána. Florián
bol plukovníkom v legionárskom vojsku
rímskeho cisára. V roku 304 sa postavil na
obranu v Lorchu zatknutých a uväznených
43 kresťanských legionárov. Za pokus o ich
vyslobodenie bol zatknutý a odsúdený
miestodržiteľom Akulianom na smrť.
Poprava sa konala 4. mája v roku 304 na
brehu rieky Enns. Na krk mu bol priviazaný
mlynský kameň n a následne bol utopený
vo vodách Enns. Legenda hovorí, že voda
vyplavila Floriánove mŕtve telo na skalu,

kde ho našla vdova Valéria ako ho pred
zhanobením stráži veľký orol. Ten sa objavil
aj na niektorých neskorších zobrazeniach
tohto svätca. Na mieste hrobu sv. Floriána
pri Linci postavili kaplnku a neskoršie kostol
s kláštorom, ktorí obývali Benediktíni a po
nich Augustiáni. Kult patróna hasičov bol
neskoršie rozšírený po celej Európe. Postavilo sa veľké množstvo jeho sôch na ochranu
pred požiarmi. Vyobrazenia sv. Floriána
sa vyskytujú aj na priečeliach domov,
erboch, na pečatiach, rázcestiach a hlavne
na hasičských zbrojniciach. Povesť hovorí,
že sv. Florián zachránil nemecké mesto
Norimberg pred požiarom. Zobrazuje sa
ako rímsky dôstojník, alebo vojak s prilbou
na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej
s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiace
obydlie. Katolícka cirkev jeho pamiatku
oslavuje 4 mája.
V súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Trnave §33 Zák. NR SR
č.49/2012 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu a §5 jeho vykonávacej vyhlášky
Ministerstva kultúry SR č.253/2010 Z. z.,
a schválením obecného zastupiteľstva bol
zrealizovaný reštaurátorský výskum a samotná obnova tejto historickej pamiatky našej
obci v máji v roku 2013. Hodnota týchto

historických pamiatok je nevyčísliteľná. Je
to pre nás záväzok, že sme povinní o tieto
pamiatky sa starať a chrániť ich pre ďalšie
generácie.
Ivan Takáč
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Rekonštrukcia kostola sv. Ladislava pokračuje
Nie náhodou sa v ľudovej slovesnosti uchovalo spojenie: „roboty ako na kostole“, ktoré
vyjadruje, že v každej obci je práve kostol
symbolom „veľkosti“ a to tak jeho rozmermi,
veľkosti jeho významu ako sakrálnej stavby
ale aj ako miestotvorného urbanistického
prvku, architektonického a umeleckého
diela svojej doby. Kostol (nie však len on!) je
proste vizitkou obce nielen ako sakrálny objekt, ale aj ako príklad vzťahu k spoločnému,
k dedičstvu otcov a celkovo ku kultúre.
A práve prinavrátenie významu je hlavným
motívom celkovej obnovy budúci rok oslavujúcej 300-ročnice existencie tunajšieho
kostola.
Súčasťou projektu obnovy kostola sú aj niektoré sprievodné podujatia. Jedným z nich
bolo vytvorenie trimestrálneho formátu
hudobných koncertov spojených s predstavovaním významu, dejín a zaujímavých
aspektov našej minulosti a súčasnosti.
Po minuloročnom organovom koncerte Mgr.
art. Štefana Ternóczkého a huslistu Jána Filu
sme tento rok začínali trojkráľovým koncer-

tom sestier Anny a Dominiky Veselovských,
aby v máji Peter Vymazal predstavil organ
Vincenta Možného improvizáciami a prelúdiami. Tretieho novembra sme sa opäť
stretli pri organovom a komornom koncerte
Petra Vymazala – organistu z katedrálneho
chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave (univerzitný kostol) a speváckom recitále slečny Mgr.
Veroniky Šottníkovej. Kombinácia mäkkého
zvuku organového dreva, ostrosti a výšky
zvuku kovových píšťal a rozsahu a farby
(mezzosoprán) školeného hlasu spolu
s kontrastom starých prevažne barokových
skladieb a mladistvého výzoru interpretov,
ale aj náročnosti skladieb spolu s ľahkosťou
ich prevedenia uspokojili návštevníkov,
ktorí ocenili výkon intenzívnym potleskom.
Podobne ako v minulosti (Doc. PhDr.
Vladimír Rábik, PhD. “O histórii a význame
starobylého sídliska kráľovských včelárov
a pôvode miestneho kostola a jeho patronícia”; “O najstaršej dochovanej matrike
farnosti z rokov 1708-1763”) aj tentoraz
koncertu predchádzala prednáška Mgr. Jany
Smatanovej z Katedry dejín a teórie umenia

FF Trnavskej univerzity “O dejinách a úlohe
mobiliára v miestnom kostole” a návštevníci
si mohli po prvýkrát prezrieť aj náš najstarší
dochovaný oltárny obraz Vzkriesenie
Lazára od neznámeho barokového umelca
z polovice 18. storočia a dozvedieť sa čo-to
o význame jednotlivých sakrálnych objektov
a celkovom umeleckom trende na našom
území v období baroka.
Napriek nepriaznivému počasiu
a “dušičkovému” termínu sa ukazuje, že
možno vzniká zmysluplná tradícia hudobných koncertov klasickej hudby či
komorných recitálov a miestnemu chrámu
sa tak vracia jeho zašlý kultúrny význam aj
touto formou. Presne v duchu na koncerte
spomínaného motívu: “Talenty zakopané
v zemi na záhrade, neprinášajú ľuďom osoh
– Podeľme sa preto so svojimi talentami!”
Napokon v tomto duchu bolo podujatie
zakončené tradičným občerstvením a
výťažok z koncertu poslúži ďalšiemu obnovovaniu kostola a tým aj komunity v ňom.
Už sa tešíme na ďalšie podujatie.
A.D.

Vo veľmi náročnej disciplíne:
Kytička pre malú hostiteľku,
ktorá musela byť viazaná do
špirály, získala krásne 3.miesto.
Výstavu ovocia, zeleniny,
kvetov a okrasných rastlín sme
pripravili na predposledný
septembrový víkend. Napriek
tomu, že sme v lete museli
riešiť vo svojich záhradách
problém extrémneho sucha,
podarilo sa nám dopestovať
krásne exponáty. O vkusné
naaranžovanie tejto výstavy
sa postarala p. Gabika Molnárová z Košút
(naša členka) s p. Ankou
Jašekovou a s našimi
mladými záhradkárkami
(Nikolka Kvintová,
Viki Vajdová, Simonka
Pytlová) pod mojim
vedením. V tomto roku
sa nám výstavu podarilo spestriť krásnymi
výtvormi z prírody, ktoré
pripravili deťúrence
z miestnej MŠ. Krásne
naaranžované exponáty
priniesli žiaci z jednotlivých tried miestnej ZŠ.
Chcem sa touto cestou
poďakovať všetkým
p. učiteľkám zo škôlky a p. učiteľke Karnišovej
za to, že si našli čas a takto nádherné spestrili
našu výstavu. Po víkende v pondelok si boli
tradične pozrieť výstavu žiaci z MŠ a ZŠ
a poobede si ju prišiel s nadšením pozrieť

aj čestný predseda Republikového výboru
záhradkárov Prof. Hričovský, ktorý sa podelil
o svoje dlhoročné vedomosti vo svojej
zaujímavej prednáške o pestovaní ovocných
drevín.
Chcem sa poďakovať všetkým členom, ktorí
sa aktívne podieľali na našich akciách! Moje
poďakovanie patrí aj Vám, milí spoluobčania,
ktorí ste si prišli pozrieť našu výstavu alebo
ste s nami išli na zájazd, pretože vy ste
pochopili, že to čo robíme, nerobíme len
pre seba ale hlavne pre Vás! A v závere
moje poďakovanie patrí celému obecnému
zastupiteľstvu, pretože bez ich finančnej
pomoci, by sme tieto naše aktivity nemohli
uskutočniť!
Prajem Vám, drahí spoluobčania, aby ste
si vychutnali čaro nastávajúcich Vianoc,
oddýchli a zrelaxovali v medzisviatočnom
období a aby ste s chuťou a v zdraví vykročili
do nového roka!
		
Ing. Anna Ivánková
		
Tajomníčka ZO SZZ

Záhradkári
Rok sa blíži míľovými krokmi ku svojmu
koncu a mne prináleží zhodnotiť, čo sme
v druhom polroku robili. Napriek tomu, že
leto bolo veľmi horúce, nezostali sme sedieť
v tieni našich ovocných stromov a pripravili
sme pre Vás dva zájazdy. Koncom júla sme
usporiadali zájazd do Strekova na Vinný
festival, ktorý potešil hlavne milovníkov
tohto zlatého moku. V druhej polovici
augusta sme usporiadali tradičný zájazd
do Nitry na Agrokomplex. V prvej polovici
augusta sa v Galante konal jarmok a v rámci
neho Okresný výbor záhradkárov usporiadal
Okresnú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov
v Neogotickom kaštieli v Galante. Spolu

s Košútami sme dokázali zaplniť našimi exponátmi jednu celú miestnosť. Dva dni pred
našou miestnou výstavou sa žiačka našej
ZŠ, Nikola Kvintová, zúčastnila celoslovenskej aranžérskej súťaže žiakov v Piešťanoch.
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Tretia Vatra ústavy
Od posledného vydania Pustoúľančana,
v ktorom sme všetkých pozývali na našu
hlavnú akciu roka – III. ročník Vatry pri
príležitosti dňa ústavy a rozlúčku s letom
nejaký čas ubehol a my vám ho teraz
v stručnosti pripomenieme. Vatra sa v tomto
roku niesla aj v pripomenutí si príchodu sv.
Cyrila a Metoda na naše územie, od ktorého
uplynulo už 1150 rokov.
Veríme, že sme pre všetkých pripravili
pestrý a zaujímavý program. Nielen deti,
ale aj dospelí si so záujmom pozreli ukážku
z výcviku psov, ktorí predviedli členovia
z kynologického spolku v Hodoch, pobavilo
a zaujalo vystúpenie folkloristu Lukáša
Janošku, ktorý nám priblížil ľudové tradície
z Horehronia. Deti mali možnosť zajazdiť si
na koníkoch, či zastrieľať si s Aersoftovým
klubom zo Senca, menšie deti zasa zaskákať
si na trampolíne. Tešili sme sa z vystúpenie
Anny Veselovskej, ktorá si na nás našla čas
a už tradične svojimi piesňami zožala veľkých
úspech. Do správnej nálady takmer všetkých
prítomných dostala zumba nielen s Valikou,
ktorá potom odštartovala skvelú zábavu až

do neskorých nočných hodín.
Na čo sme zvlášť hrdí, to je, že sa
nám v rámci tejto akcie podarilo zorganizovať aj výstavu diel
našich šikovných spoluobčianok
- obrazy a obrázky Kristíny
Bokorovej, medovníkové umenie
Oľgy Kilíkovej, či šúpolienky
Milady Maszayovej. Všetkým, ktorí
prispeli k tomuto vydarenému
podujatiu sa chceme aj touto
cestou poďakovať, pretože nie je
ľahké pripraviť takúto akciu a bez
ochoty a podpory ľudí, sponzorov, ktorí sa na nej podieľali, by to ani nebolo
možné. Takže od nás, všetkým zúčastneným
jedno veľké ĎAKUJEME!
V októbri sme sa zúčastnili na akcii usporiadanej Domom MS v Galante pri príležitosti
20. výročia jej vzniku. Na tejto akcii bola
odmenená predsedníčka MO MS Jana
Bilická, ktorá prevzala Diplom za činnosť
miestnych odborov Matice slovenskej.
Koniec tohto roka a zároveň aj tretí rok
činnosti sme už tradične ukončili posedením

pre členov, kde sme sa pred koncom roku
trochu zastavili i pospomínali. Zároveň sa
aj všetkým aktívnym členom poďakovali
za čas a úsilie, ktoré vynakladajú, aby sme
čo –to zo zvykov zanechali aj pre budúce
generácie. A nezabúdajte, že všetci, ktorí by
nám akýmkoľvek spôsobom chceli a vedeli
pomôcť pri rozvíjaní našej činnosti, majú
dvere otvorené.
Juliana Benkovská
tajomníčka MO Matice slovenskej

Život v materskej škole je veselý a zaujímavý
Na konci školského roka sa s nami
rozlúčili naši predškoláci. Deti spolu s pani
učiteľkami Ľubkou a Simonkou nám prišli
zaspievať .Privítala ich pani riaditeľka, deti
dostali svoje prvé osvedčenie. Do školy
sme odprevadili 18 predškolákov.
V júli prebiehala prázdninová činnosť.
Ale, ani v auguste sme nezaháľali
a pripravovali sme sa na nový školský rok.
Nastúpili majstri a dokončili sme výmenu
okien. P. upratovačky a p. kuchárka
dezinfikovali a vyčistili všetky priestory
MŠ. V spolupráci s rodičmi a zamestnancami
obce sme pripravili školský dvor. P. učiteľky
skrášlili interiéry, aby sa našim deťom v MŠ
páčilo.
2.septembra sa znova otvorili brány do
materskej školy. V tomto šk. roku máme
znova prijatých plný počet detí v triedach
spolu 67 aj s výnimkami.
Pani učiteľky si pripravili výchovno-vzdelávací program a zaujímavý plán aktivít.
V septembri prebieha adaptácia detí na
nové prostredie a pani učiteľky. Hlavne
„maláčkovia” to mali najťažšie, ale napriek
všetkému adaptačné obdobie za pomoci
p. učiteliek Ľubky a Lucky zvládli.
„Stredňáci“ sa môžu pochváliť tým, že
sú najväčšou skupinou počtom 24. O ich
výchovu a vzdelávanie sa starajú p. riad.
Anka a nová p. uč. Evička. Vo veľkej triede
predškolákov predškolskú prípravu
zabezpečujú p. učiteľky Olinka a Terka.
Už v septembri boli naše deti aktívne.
Zbierali jesenné plody- gaštany, listy...
a vyrábali z nich rôzne figúrky. Zúčastnili sa
na výstave ovocia a zeleniny, ktorú usporia-

dali záhradkári. Na výstave sme sa prezentovali výrobkami detí z ovocia a zeleniny.
V októbri sme sa už sústredili na príchod
jesene. V každej triede sme urobili výstavku
jesenných plodov. Za pomoc ďakujeme
záhradkárom. Ešte dlho sme si pochutnávali
na šťavnatých jabĺčkach.
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.
V novembri deti oblečené v jednoduchých
maskách spolu s p. uč. Ľubkou a Evičkou
zavítali do obchodného domu Jednota
z príležitosti Halloveenu. Pani vedúca ich
sladko odmenila.
Ďalšou aktivitou na ktorú sa deti vždy tešia
je vystúpenie umelca. Deti sa zapájali do
pohybových aktivít, tancovali. Aj v decembri
sa môžu tešiť na bábkové divadlo.
Asi najviac očakávanou návštevou v MŠ je
príchod Mikuláša. Deti sa potešili balíčkom,
ktoré sme pre nich pripravili s pomocou
rodičov. Predviedli sa 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.
Snahou celého kolektívu je, aby každodenný
pobyt v MŠ bol pre deti príťažlivý. Preto
si myslím, že nie kultúrne vystúpenia detí
a umelcov sú prioritou, ale pútavý a zaujímavý program dňa.
Aby bol každý deň pre dieťa iný, pripravujeme rôzne tematické aktivity, so zreteľom,
aby pri formovaní a vzdelávaní dieťaťa
dominovala hra, radosť a poznanie.
Anna Kašubová - Riaditeľka MŠ
Foto: Miriama Szabová Tóthová
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Zjavila sa nám
milosť Boha,

nášho Spasiteľa. Ukázala sa jeho dobrota a láska k ľuďom.
Tento dojem má svätá Cirkev, keď uvažuje o prenežnom
tajomstve narodenia Pána: “Chlapček sa nám narodil, daný
je nám Syn... Narodil sa vám Spasiteľ, Kristus Pán! Nájdete
dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach - Sláva Bohu
na výsostiach...”. Všetko nežné, láskyplné. Boží Syn tu začína
cestu v maštali, v chudobe. Tak hlboko - a skončí ju tak vysoko
- na kríži. A to je cesta ku každému z nás, pre nás a našu spásu.
Je to viditeľný začiatok Kristovho vykupiteľského diela.
A jediný jeho cieľ? Aby sa i na nás prejavovala “milosť, dobrota
a láska k ľuďom”. Šťastný život, ktorý možno vyjadriť slovami:
Ukazovala sa tu milosť Boha, dobrota a láska k ľuďom.
Ale vedz: Milosť a dobrota Božia sa ukážu tým zjavnejšie,
čím viac sa ukáže tvoja láska, a to bude tým skôr, čím skôr sa
zbavíš sebalásky, sebectva. Kto vie na seba zabúdať, zbavil sa
najťažšieho kríža. Začiatok nových dejín! Vianoce - začiatok
nového života! Buď Bohu vďačný, že môžeš začať znovu,
lepšie. Že máš možnosť, aby zo všetkého, čo si a čo konáš,
hovorila Božia milosť a dobrota. Syn Boží sa narodil, aj ty sa
môžeš znovu narodiť: z Boha, z milosti ku krajšiemu životu.
Kto by po tom netúžil? Kto by sa neradoval, kto by nevítal
božské Dieťa s nevýslovnou radosťou a vďačnosťou .... ?

Poznanie

Každý z Nás má Pánov dar
úsvit, lásku, poslanie
a deň keď nám slnko zapadne.
PREČO? niekto chce mať stále viac
ako iný, bez pocitu viny.
Chce viac ako osud nadelí,
dobrý sa aj stým málom podelí.
PREČO? niekto zmení pohľad
na pomoc a súcit v biede
na vlastnú moc a bez ohľad.
Veď stačí len tak málo,
len trochu chcieť
a zmenil by sa tento svet.
PREČO? mnohí klamú
noc pred úsvitom
veď slnko ráno všetko zmení
odsúdi ich, čo by sa ukryli hoc aj v tieni.
PREČO? myslia len na seba,
len na silu svojich peňazí
majú svoje vlastné nebo
na ktorom im záleží.
PREČO? píšu stránky knihy
perom nenávisti svedomia
svoju vlastnú knihu poznania.
Raz tú knihu bude čítať niekto iný
a možno im odpustí
to more klamstiev, pretvárok a viny.
Ivan Takáč

Aké je dobré a milé, keď
bratia žijú pospolu
„Quo vadis? Kam ideš?“, pýta sa Ježiš apoštola Petra, keď uteká pred
naplnením Božej vôle. Aj pre nás ostatných je táto otázka smerovania
veľmi dôležitá. No keďže je človek tvor spoločenský, nepýta sa len „kam
ide“, ale zaujíma ho aj to, s kým ide, kto je jeho spoločník.
Na ceste života človek stretá ľudí, zoznamuje sa, priatelí sa, vytvára
vzťahy. S niektorými ľuďmi sa stretá počas celého svojho života,
s inými zas prežije len krátky príbeh. Akékoľvek podobné stretnutia či
skupiny možno nazvať spoločenstvom – spoločenstvo rodiny, priateľov,
spolužiakov, zamestnancov, ... Každá skupina môže byť v konkrétnom
životnom okamihu dôležitá a nenahraditeľná a vždy môže byť darom.
Rôzne spoločenstvá sme
do daru dostali snáď všetci.
Chcem však teraz písať
o jednom konkrétnom,
nielen pre mňa dôležitom a
potrebnom spoločenstve.
Možno ste si všimli, možno
nie, že v našej farnosti sa
už štvrtý rok pravidelne
stretá skupinka ľudí – detí i
dospelákov. V ich spoločnej
„obývačke“ vo Farskom
centre sv. Ladislava sa každý
piatok zvíri prach, lebo zas
sa niečo bude diať. Buď sa ladia nástroje a hlasy, alebo si deti chystajú
svoj program. A kto do „obývačky“ nechodí, ľahko ich spozná na inom
mieste. Stačí prísť v niektoré nedele na svätú omšu do miestneho RK
kostola na „hrubú“ a ak ho neodradí iná muzička, na akú je v chrámoch
zvyknutý, uvidí o koho ide. A o koho vlastne ide? Kto je tým človekom
z „obývačky“? Odpoveďou je: Božie dieťa (ktoré konkrétne to je, si
môžete zistiť na už spomínanom mieste a čase). Iným pomenovaním
- ide o rodinu Božích detí. Boli pozvaní a pozvanie neodmietli. Z prvej
myšlienky sprevádzať sväté omše spievaním mládežníckych piesní
vzniklo spoločenstvo, neskôr sa vytvorila skupina detí, ktoré majú svoje
stretká. Takto všetci spolu, najskôr neznámi, neskôr vzájomne spoznaní
dodnes spievajú pri bohoslužbách; no tam ich misia nekončí.
Kam kráčať? A s kým kráčať? Toto sú otázky, na ktoré sa v ich prípade dá
odpovedať spoločnou odpoveďou. Kam? Všade tam, kde plním Božiu
vôľu. S kým? Spolu s tými, ktorí sú ochotní prísť a podeliť sa. V otázkach
by sa dalo ďalej pokračovať, no pokúsim načrtnúť odpovede na Vaše
nevyslovené otázky. Spoločenstvo tvorí ani nie 20 ľudí. Pravidelné
stretká a rôzne aktivity spôsobili, že sa všetci vzájomne spoznali, a tak
sú schopní a ochotní spolupracovať a priateliť sa. Okrem spomínanej
hudby, ktorá má v aktivitách prevahu, sa pustili do činností, v ktorých
počítajú aj s inými ľuďmi. Počnúc „Chatou Modričkou“, ktorá je
každoročným spestrením ich leta, sa zaoberajú záležitosťami z kategórie
zábava – farské opekačky, stretká detí, z kategórie duchovno – púte
pre deti, sv. omše, ranné chvály (s tínedžermi), návštevy miest s duchovným programom (Kláštor sv. Kataríny, svedectvo otca Maroša Kuffu, ...).
Dotkli sa i kategórie vážne veci – ochrana počatého života (Sviečka za
nenarodené deti, Biela stužka), hájili práva rodiny (Deň rodiny). Umelecká kategória je zastúpená nielen hudbou, ale i výtvarným umením
v každoročných adventných tvorivých dielňach (viac na farskecentrum.
webnode.sk). Keď si potom všetci spolu sadnú a začnú spomínať, smiech
zo zážitkov len tak ľahko nekončí. A ak rátajú s heslom „čím ťažšie, tým
lepšie“, tak o 20 rokov spomienky na zážitky budú stále svieže. Vtedy si
človek vzdychne: „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu“ (Ž 133, 1).
A naozaj, človek je stvorený pre vzťahy, pre spoločenstvo. Nikomu nie je
dobre samému. Stačí nám už len zamyslieť sa a možno s prekvapením
zistíme, koľkých spoločenstiev sme súčasťou. Kam teda spolu kráčame?
Snažme sa byť tu jeden pre druhého, vzájomne si pomáhať podporovať
sa, milovať sa a odpúšťať si. Pán života nám už ukáže, ktorým smerom
kráčať, aby sme nezablúdili a aby sme nedostali upozorňujúcu otázku
„Quo vadis?“.
Eva Kopáčiková, spoločenstvo Emanuel
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Spoločenská kronika
Narodili sa:

Navždy nás opustili:

1. Sofia Nováková (20.1.2013)

1. Anna Panáková (26.2.2013)

2. Svetlana Miklošová (5.3.2013)

2. Miroslav Mrva (27.2.2013)

3. Laura Manduchová

3. Rudolf Budoš (1.3.2013)

(21.3.2013)

4. Jaroslav Somogyi (3.3.2013)

4. Michal Ďurčo (6.5.2013)

5. Marta Illyová (17.3.2013)

5. Laura Prnová (14.5.2013)

6. Rudolf Hrabinský (20.3.2013)

6. Patrik Kubica (20.5.2013)
7. Mária Hrabinská (9.6.2013)
8. Terézia Varečková (21.6.2013)
9. Táňa Chovancová (2.7.2013)
10. Daniela Ožvoldová
(2.7.2013)
11. Sára Borská (6.7.2013)
12. Liana Danielová (12.7.2013)
13. Adam Šidla (22.8.2013)
14. Bernadeta Lučanská
(2.9.2013)
15. Mathias Bohunický
(28.10.2013)

NÁRODNÝ DEŇ

1.12.

7. František Duraj (3.4.2013)
8. Jarmila Durajová (28.4.2013)
9. Rudolf Orichel (10.5.2013)
10. Ladislav Kadlubiak
(29.5.2013)
11. Štefan Kosztolányi
(10.7.2013)
12. Irena Beláková (20.7.2013)
13. Štefan Kašuba (29.7.2013)
14. Alžbeta Fischerová
(30.7.2013)
15. Margita Jantošová

16. Karolína Vojnarovská

(21.8.2013)

(11.11.2013)

16. Anna Bohunická (27.8.2013)
17. Emília Burkušová

Manželstvo uzatvorili:

(27.9.2013)

1. Marcel Lida a Michaela

18. Marián Banič (7.10.2013)

Mihaleková (24.08.2013)

19. Ernest Tilinger (20.10.2013)

2. Tomáš Bednárik a Barbora

20. Mária Zednikovičová

Hincová (28.09.2013)

(30.11.2013)

Želanie

Nad Úľanmi blikajú
krásne malé hviezdičky
sú to naši drahí, ktorí od nás už odišli.
Vedľa nich sa týči veľká hviezda naša,
zdravie, šťastie, lásku všetkým nám prináša.
Prežiari nám srdcia naše,
teplo a vôňu domova, láskavé slová,
spoločné spomienky, nehu
a pochopenie k nám volá.
Božie dieťa vdýchne pokoj, radosť, posilu
v tú krásnu vianočnú chvíľu.
Prajem nech toto všetko prežijete v kruhu
svojich najbližších.
A v novom roku zdravie nech vás nesklame,
s úsmevom na tvári sa vždy lepšie darí,
šťastie nech vás neobchádza a lásky nech
je veľa,
nech sa na budúci rok všetci stretneme
znova.
To vám všetkým zo srdca želám.
		
Zdenka Müllerová

POZOR ZMENA VÝVOZU TKO!
Vývoz komunálneho
odpadu, ktorý pripadá
na utorok 31.12.2013 bude
vykonaný v náhradnom termíne
a to v sobotu 28.12.2013.
Odvoz TKO a plastov v roku 2014
- Odvoz TKO – 4 krát mesačne
každý utorok
- Odvoz TKO – 2 krát mesačne
každý nepárny utorok
- Odvoz TKO – 1 krát mesačne
posledný utorok v mesiaci

Odvoz PLASTOV
14.01.2014
11.02.2014
11.03.2014
08.04.2014
06.05.2014
03.06.2014
01.07.2014
26.08.2014
23.09.2014
21.10.2014
18.11.2014
16.12.2014
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Futbal v Pustých Úľanoch
Rád by som zhodnotil ako prezident klubu
jesennú časť nášho futbalového klubu
ŠK TOP Pusté Úľany. Začnem od našich
najmenších - žiakov, ktorí trénujú pod
vedenim trénera Branislava Brandysa.
Vo svojej skupine skončili síce až na dne
tabuľky , ale treba pred deťmi dať pomyselný klobúk dolu, nakoľko súťažili vo svojej
kategórii aj s o päť rokov staršími deťmi.
Myslím si , že ak sa bude s nimi systematicky pracovať, majú šancu z nich raz vyrásť
šikovní futbalisti.
Naši dorastenci pod vedením trénera
Róberta Rajča už druhý rok skúšajú štastie
v 5.lige juhozápad. Po celú jesennú časť
sa pohybovali na stredných poschodiach
tabuľky a dokázali hrať vyrovnanú partiu
s oveľa skúsenejšími mužstvami. Takisto sa
v tomto mužstve ukazujú talenty, čiže pokiaľ
budú správne vedení, môžu sa z nich stať
plnohodnotní hráči u mužov.

Aktuálna tabuľka MO Galanta

Čo sa týka mužských kategórii... Tu sa
v našom klube udiala v lete významná
zmena a síce, že po x-rokoch sme založili aj
napriek podaktorým kritikom “B”-mužstvo.
Je zložené čisto len z domácich hráčov
a chalani majú šancu dokázať , že futbal
hrať vedia. Mužstvo poctivo pracuje pod
vedením pána Petra Panáka.
Naše “A”-čko ako nováčik 5.ligy sa umiestnilo
po jeseni na krásnom
2.mieste s jednobodovou stratou na
prvú Hornú Kráľovú.
Mužstvo si rýchlo
vybudovalo v súťaži
prirodzený rešpekt
a nebyť zbytočne
stratených bodov
v Jelke a Trsticiach,
mohlo mužstvo
Pustých Úľan
zimovať na 1. mieste.
Po dlhých rokoch sa
v našej obci dovolím
si tvrdiť hral pekný
futbal.

Čo sa týka areálu a starostlivosti oň dali sme
čisto zo sponzorských príspevkov kompletne vymeniť všetky lavičky na tribúne
a takisto vymaľovat kompletne celé zázemie
kabín a vonkajšej fasády.Tým pádom sa
areál výrazne zkultúrnil a nemuseli sme sa
zaňho hanbiť.
Na záver by som sa chcel v mene mojej
osoby, ktorá sa venovala funkcionársky
futbalu v našej obci 8 rokov úprimne
poďakovať všetkým, ktorí sa nemalou
mierou podielali na chode nášho klubu
a robili mu dobrú reklamu v našom okrese
Galanta. Ja ako prezident klubu na vlastnú
žiadosť končím vo funkcii a odovzdávam
štafetu ďalej ľudom, ktorým istotne nie je
budúcnosť futbalu v dedine ľahostajná.
Verím, že budú pokračovať v dobre začatej
práci. Subjektívny pocit mi navráva, že je
tu strašne veľa kritikov a veľakrát to bol boj
s veternými mlynmi, ale podarilo sa nám
spoločne všetko ustáť. Práve títo ľudia, ktorí
majú pocit, že som to či už ja, alebo niekto
v klube robil zle, majú možnosť dokázať, že
vedia “robiť” futbal lepšie.
Ďakujem a ostávam s úctivým pozdravom,
Marek Farkaš

Z poľovníckej kapsy...
Rok sa blíži k svojmu koncu, príroda ide spať
pod bielu perinu. Čakali by ste, že poľovník
už nemá čo v tej zime robiť? Opak je však
pravdou. Novembrom sa začína hlavná
poľovná sezóna. Lovíme najmä bažanta
a zajaca. Napriek celoročnej snahe sa nám
nepodarilo v roku 2013 zvýšiť početné
stavy drobnej zveri v našom revíri. Dôvodov
bolo viacero – veľmi suchá jar, ktorá prešla

následne do suchého a horúceho leta.
Dažde, ktoré toto leto vystriedali, drobnej
zveri skôr ublížili, ako ju osviežili. Toto malo
za následok, že stretávame menej zveri ako
v predchádzajúcich rokoch. Po spoločných
poľovačkách iba so závisťou počúvame
príbehy starších poľovníkov v akých
množstvách lovili oni jarabice, bažantov
a zajacov.

No ani takáto situácia nás neodrádza od
starostlivosti o náš revír. V zime je práce
v chotári možno viac ako v lete. A vedia to aj
členovia nášho združenia.
Leto sme využili na stavbu krmelcov, ktoré
treba teraz naplniť. Postarať sa treba o srnky,
bažanty, ale aj inú zver. A tak cez voľné
chvíle vyrážame s krmivom do prírody.
Róbert Volek
FOTO: Lucia Voleková

