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Príhovor starostu obce
Vážení občania, milí priatelia!
Dovoľte mi, aby som Vás poinformoval o našich plánovaných aktivitách starostu obce a
obecného zastupiteľstva a načrtol ďalšiu víziu do konca roku 2016.
Čo sa nám podarilo:
Aktualizovali sme podstatnú časť občanov a začali sme lepšie komunikovať cez internetovú stránku obce www.pusteulany.sk.
Na tejto internetovej stránke môžu občania
mimo bežných informácií zasielať svoje pripomienky alebo návrhy.
Bola nám schválená dotácia ministerstva
školstva na rekonštrukciu telocvične našej
základnej školy. Našu žiadosť schválilo ministerstvo financií, a to na výmenu okien v
našom športovom areáli. Schválené finančné prostriedky sú účelovo viazané na túto
rekonštrukciu a výmenu.

Ples

Máme podanú žiadosť na finančné
prostriedky, a to z operatívneho programu
kvality životného prostredia na rekonštrukciu starého obecného úradu a zateplenie
budovy materskej školy.
Podali sme žiadosť na environmentálny
fond – likvidácia nelegálnych skládok domového a stavebného odpadu. Pri tejto problematike by som sa rád zastavil a požiadal tých
občanov našej obce, ktorí si akosi pomýlili nelegálnu skládku pred vstupom do našej
obce za ozdobu.

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia pavilónu materskej školy. Pri jej rozšírenej kapacite a prevádzke bude možné prijať o 18 detí na viac.
Pri výstavbe 13 bytového
domu je predpokladaný termín ukončenia výstavby marec 2017.
Určite neušla Vašej pozornosti aj rekonštrukcia a úprava zelených plôch, ktorej súčasťou je úprava parku pred
farským úradom, ktorý máme
prenajatý na 99 rokov.

Výstavba posledného poschodia

Z pripravovaných projektov:
Pripravujeme projekt pre ministerstvo životného prostredia na výstavbu zberného dvora na Porosi, kde sa bude môcť vyvážať mimo komunálneho odpadu
všetok materiál.
Máme vypracovanú dokumentáciu dostavby
nového pavilónu
materskej školy
a jedálne pre 25
detí.
Máme dopracovanú dokumentáciu na dostavbu kanalizácie v našej obci,
zároveň aj dostavbu a rozšírenie ČOV.
Čakáme na právoplatné stavebné povolenie
na výstavbu nového zdravotného strediska
a priestoru pre tržnicu.
Kultúrne a spoločenské aktivity
Nadväzujeme na kultúrne tradície v našej
obci a na naše spoločenské stretnutia: každoročná zabíjačková slávnosť, súťaž vo varení gulášu, hodové posedenie a nakoniec
vynikajúci zábavný program, ktorý pripravili učitelia a žiaci našej základnej školy k jej
50 výročiu.

Búranie

Zúčastníme sa na festivale Mikroregiónu 11
Plus 2. a 3. septembra 2016 na kúpalisku Pác
Cífer. Na festivale vystúpi naša spevácka skupina Úľančanka. Privítal by som ďalšiu iniciatívu od záujemcov zúčastniť sa na tomto
folklórnom festivale.
Na všetky kultúrne podujatia som zabezpečil finančné prostriedky, a to účelovo
sponzorsky viazané mimo nároku na čerpanie peňazí z obecných prostriedkov.
Vážení spoluobčania, dovoľte mi na záver tohto príhovoru poukázať na medziľudské vzťahy ľudí v našej obci. Som prekvapený, koľko ľudskej zloby sa skrýva v niektorých z nás. Prepáčte, ale neviem pochopiť,
že niekto je schopný vedome ublížiť druhému cez ohováranie, netolerantnosť a zlodejinu. Chce to len tak málo- čo nechceš, aby robili druhí tebe, nerob ani iným. Práve tí, ktorí nehnú ani prstom, najradšej vymýšľajú kadejaké fámy a ohovárania. Každý občan má
právo kritizovať spôsobom konštruktívnej
kritiky s ponúknutím alternatívneho riešenia
problémov, čo je vždy prínosom.
Ďakujem všetkým občanom v našej obci,
obecnému zastupiteľstvu ako aj sponzorom
našich podujatí za snahu urobiť niečo dobré
a užitočne pre nás všetkých.
						
Ďakujem Vám!
			
			

Ing. Henrich Čambál
starosta
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Sociálna služba pre seniorov
Je prirodzené, že každý človek chce ostať vo
svojom domove pokiaľ mu to zdravotný stav
dovolí. Ale osud je niekedy nevyspytateľný a
pripraví nám aj nepríjemné situácie, a vtedy je
človek odkázaný na pomoc iných. V našej obci
nemáme, ani zatiaľ neplánujeme zriadiť zariadenie poskytujúce sociálne služby. Najbližšie
sociálne zariadenie máme v Sládkovičove, v
ktorom pracujem ako sociálna pracovníčka.
Pod heslom J. Lennona „Keď nemôžeme pridať
roky životu, môžeme pridať život rokom“ tam
už štvrtý rok pracuje sociálne zariadenie ANTONIUS senior centrum. Pod jednou strechou
tu žijú dámy a páni, ktorí majú podobný životný scenár.
Okrem celoročnej starostlivosti poskytuje
ANTONIUS senior centrum aj sociálnu službu - denný stacionár, ktorý prijíma klientov
len na určitý čas počas dňa a poobede sa každý vracia do svojho prirodzeného rodinného prostredia. V dennom stacionári sú ponúkané všetky služby ako v celoročnom zariadení, okrem ubytovania. Služby pre denný stacionár boli v tomto roku od apríla rozšírené
aj o dovoz a odvoz klienta. Ako ste si mohli
všimnúť, vozidlo prepravuje občanov, ktorí využívajú túto službu cez pracovné dni, a to
priamo z domácnosti.
Klientovi denného stacionára je počas pobytu poskytnutá sociálna aj zdravotná starostlivosť, v prípade potreby aj návšteva odborných lekárov. Ďalej mu je poskytnuté sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie. Stravovanie zahŕňa raňajky, desiatu,
obed a olovrant. Zabezpečený je aj dôležitý
pitný režim. Klientovi zabezpečujeme aj pracovnú terapiu a záujmovú činnosť. Klient sa
zúčastňuje všetkých podujatí a akcií zariadenia. Klient zažíva aktívny seniorský pobyt, ktorý ho vytrhne z každodennej samoty, sociálnej izolácie a je predpoklad, že mu prinavráti silu a elán. Je v prostredí seberovných, či už
vekovo, alebo „diagnózami“, v prostredí nových priateľov s podobnými záľubami. Denne
sa aktívne, alebo len pasívne zúčastňuje besiedok, pracovných terapií, výletov po okolí,
zábav so spevom aj tancom.
Služby ANTONIUS senior centra v Sládkovičove roky využívajú aj obyvatelia Pustých Úľan.
Veď čo už môže dieťa spraviť pre svojho ťažko
chorého rodiča, ako zabezpečiť 24 hodinovú
sociálnu a zdravotnú starostlivosť. Postarať sa

o to, aby prežil časť
života intenzívne v
pohodlí, priateľskom
prostredí, nie sám
odkázaný vo svojej
chorobe a samote.
Obyvatelia obce
Pusté Úľany spolupracujú s ANTONIUS senior centrom
aj formou sponzorstva či podpory sociálnych aktivít. Na jeseň potešili klientov
zariadenia ovocím
a zeleninou pustoúľanskí záhradkári, rodina Kučerových ich už viackrát privítala
na svojej farme. Spevom a hudbou opakovane spríjemňujú život klientom členovia pustoúľanského spevokolu Úľančanka. V júni 2016
prišla zaspievať a rozveseliť klientov aj Anička

Veselovská z „Hlasu ČeskoSlovenska“.
Je pekné, keď sa nájdu ľudia, ktorí týmto občanom vedia a chcú spríjemniť život v zariadení. Ďakujeme.
PhDr. Daniela Budošová, poslankyňa

Zloženie komisií obecného zastupiteľstva 2014 – 2018
a) Komisia sociálnych vecí a zdravotnej
starostlivosti,
b) Komisia školská a kultúrna,
c) Komisia pre dopravu, infraštruktúru
a investície,
d) Komisia pre ochranu životného
prostredia a ekológiu,
e) Komisia športová,
f ) Komisia pre informatiku,
g) Komisia pre účely likvidácie vyradeného
majetku obce.
Komisia sociálnych vecí a zdravotnej
starostlivosti:
predseda: PhDr. Daniela Budošová
členovia: PhDr. Daniela Budošová,
p. Zdenka Müllerová, p. Juraj Sopkuliak,
p. Ľudmila Pitelová, p. Dana Blahová
Komisia školská a kultúrna:
predseda: p. Eva Fartelová
členovia: p. Eva Fartelová, PaedDr. Jana
Strnádelová, Bc. Zlatica Balážová, p. Ľubka
Nováčiková, p. Andrea Tóthová, p. Jana
Páleníková, p. Katarína Zacharová, p. Ivan
Takáč, p. Jozef Krajčovič

Komisia sociálnych vecí a zdravotnej starostlivosti
Komisia sa spolupodieľa na riešení otázok, ktoré sa týkajú sociálnych
kompetencií obce Pusté Úľany, v oblasti sociálnych vecí a rodiny, ktoré pramenia zo samostatných právnych predpisov - zákonov.
Jedná sa najmä o prijímanie opatrení:
• v súvislosti so zabezpečením poskytovania sociálnych služieb
v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
• v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• a v súvislosti so zabezpečením primeranej zdravotnej starostlivosti občanov obce.

Komisia pre dopravu, infraštruktúru
a investície:
predseda: Ing. Drahomír Géc, PhD.
členovia: Ing. Drahomír Géc, PhD. p. Miloš
Glassa, Ing. Štefan Müller, Ing. Eduard
Haršányi
Komisia pre ochranu životného
prostredia a ekológiu:
predseda: Ing. Anna Ivánková
členovia: Ing. Anna Ivánková p. Vladimír
Fartel, p. Zdenka Polcerová, Ing. Drahotína
Šimeková,
Komisia športová:
predseda: p. Branislav Bednarčík
členovia: p. Branislav Bednarčík, p. Vladimír
Grús, Ing. Matej Kašuba, Ing. Štefan Müller,
p. Branislav Brandys,
Komisia pre informatiku:
predseda: p. Juraj Sopkuliak
členovia: p. Juraj Sopkuliak, p. Vladimír Fartel
ml., p. Pavel Agarski, Ing. Miloslav Fikar
Komisia pre účely likvidácie vyradeného
majetku obce:
predseda: p. Juraj Sopkuliak
členovia: p. Eva Fartelová, Ing. Drahomír
Géc, PhD., PhDr. Daniela Budošová

Komisia si pre volebné obdobie stanovila priority:
• monitorovanie potrieb občanov obce, vyhľadávať fyzické osoby,
ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc,
• poskytovať základné sociálne poradenstvo pre rodiny, ktoré sa ocitli v kríze, rodinám s maloletými deťmi, neúplným rodinám, poradenstvo občanom vyššieho veku, pomoc pri administratívnych úkonoch,
• podieľať sa vytváraní podmienok na podporu komunitného rozvoja
v oblasti poskytovania sociálnych služieb, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu v zmysle zákona o sociálnych službách, vykonávať prevenciu, predchádzať vzniku nepriaznivých sociálnych situácií a riešiť miestne sociálne problémy.
PhDr. Daniela Budošová, predsedkyňa komisie SVaZS
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Jubilantka
Prechádzam sa tichými chodbami našej
školy. Teraz je prázdna, bez detského kriku,
smiechu, dupotania či pískania podrážok tenisiek. Tieto chvíle si vychutnávam, pretože sú vzácne. Hneď ráno, keď zazvoní, večný
kolobeh školy, ktorá žije, ktorá ročne prijíma
do svojej náruče takmer tri stovky žiakov, začne znova.
Nánosy rokov v psychike učiteľa urobia svoje. Únava a premýšľanie o tom, čo sa
dnes prihodilo, ako sa vydaril či nevydaril
môj úmysel zasiať zopár vedomostí do detských hláv, učiť ich okrem toho, čo sa smie
a čo už nie je vhodné a slušné, povzbudiť
dieťa, ktoré sa snaží a ktorému to napriek
tomu nevyšlo, ale i vstúpiť do svedomia žiaka – lajdáka. Toto je náš učiteľský chlebíček,
ktorý sme si zvolili. Je rovnakej podstaty, ale
s novými príchuťami. Ešte zopár týždňov
a opäť je jeden školský rok za nami. Koľký
v mojej učiteľskej kariére? Už ani nerátam.
Možno som už pripísaná k inventáru. Je však
čas zastaviť sa a obzrieť späť...
Naša škola má 50 rokov. Po prvýkrát zasadli do lavíc jej 18 tried dvoch samo-statných pavilónov školopovinné deti 1.septembra 1965. Telocvičňa a jedáleň začali fungovať až od decembra toho roku. Do školského obvodu patrili i žiaci osady Sládkovičovo – Nový Dvor a pre žiakov 6. – 9.ročníka
aj obec Veľký Grob. Neskôr sa v priestoroch
školy zriadila i Osobitná škola, cvičná kuchyňa pre praktické vyučovanie dievčat vo
vyšších ročníkoch. Škola mala v tom období už špeciálne učebne fyziky a chémie, neskôr i dielňu pre technické práce chlapcov.
Svojím vybavením, ale najmä kvalitným pedagogickým prístupom a uplatnením jej absolventov patrila medzi najuznávanejšie v širokom okolí. To pokračovalo i ďalej dobudo-

vaním učebne výpočtovej techniky, zriadením posilňovne, špeciálnej učebne jazykov
a hudobnej výchovy v 90.–tych rokoch. Od
roku 2000 po súčasnosť nám pribudla špeciálna učebňa spoločenských vied, ďalšia trieda výpočtovej techniky, učebňa matematiky.
Svoje zázemie si tu našli i učitelia ZUŠ, ktorú
navštevuje niekoľko desiatok talentovaných
žiakov v rôznych odboroch.
Naším súčasným riaditeľom od júla 1991
je Mgr. Ondrej Borek. Je dôstojným nasledovníkom svojho otca, ktorý v tejto funkcii riadil beh školy 22 rokov – do roku 1975.
Po ňom prebral žezlo na 15 rokov pán Štefan
Kurtanský. V prechodnom porevolučnom
období sa stal na 1 rok riaditeľom dovtedajší zástupca – p. Gejza Bacigál. Títo „kapitáni“ riadili za 50-ročnicu takmer 150 pedago-

gických zamestnancov. Mohli sa tešiť z účasti žiakov na pražskej spartakiáde, z menších
i veľkých úspechov žiakov v branných, športových, umeleckých, technických súťažiach
a prehliadkach, najnovšie i na súťažiach
v programovaní.
Pod vedením Mgr. Ondreja Boreka sa spojili oba pavilóny ZŠ krásnou a užitočnou
chodbou, zriadilo sa multifunkčné ihrisko
s bežeckou dráhou i dielňa na technickú výchovu a škola v Pustých Úľanoch sa stala
známou po celom Slovensku, v Taliansku, Japonsku, Amerike i Číne.
Želám našej jubilantke ešte veľa pekných
a úspešných rokov, aby pomáhala svojim
žiakom otvárať dvere do života. Každý z nich
však už musí do nich vstúpiť sám.
Mgr. Mária Pešková

Pozdrav našej jubilantke
Život je ako pestrá mozaika skúseností, poznania, zážitkov, z ktorých si skladáme
celkový obraz sveta. Svet je veľký, môžeme
v ňom ľahko zablúdiť. Je dobré mať pevný
bod, ktorý nás vedie do bezpečného prístavu. Máme ho v rodine, našich blízkych, priateľoch i známych, v našej rodnej zemi.
Jedným z tých pevných bodov v živote
ľudí, ktorí sa dňa 19.6.2016 zišli na krásnej
aktivite - Žiackej akadémii, je i Základná škola v Pustých Úľanoch, ktorá tento rok oslavuje 50. výročie svojho založenia. Školský dvor
sa v toto slnečné nedeľné popoludnie zaplnilo stovkami detí i dospelých. Ich významnou súčasťou boli pozvaní hostia – bývalí zamestnanci školy. Prišli si posedieť, porozprávať, veď v týchto priestoroch strávili kratší či
dlhší čas. Mohli si zaspomínať i prostredníctvom pôsobivej výstavy zriadenej v učebni spoločenských vied, ktorú pripravili p.zástupkyňa Viera Vrbovská, p. Mária Slobodo-

vá a mnohí ďalší ochotní ľudia, ktorí poskytli
cenné pamiatky a pomohli pri jej realizácii.
I my, terajší zamestnanci na čele s pánom
riaditeľom Mgr. Ondrejom Borekom, sme
odovzdali našej škole kus svojej energie, zanechali stopu. Dozreli sme, zostarli o nejaký ten rôčik tak ako ona. Áno, tento rok sa
dožíva 50 rokov. Povieme si - zrelý vek. Dá
sa to však povedať o ustanovizni, ktorá každý rok prijíma do svojej náruče desiatky nových detí? Vlieva do svojich žíl novú životnú miazgu? Nie, naša škola nezostarla. I keď
má svoju históriu i tradíciu, roky jej nikdy neuškodia. Bude stále mladá, lebo krv, ktorá
ňou prúdi, to je mladá krv našich žiakov.
Tí sa predviedli so svojimi tancami, scénkami, hrou na hudobných nástrojoch a spevom. Pripravovali sa pod vedením svojich
pedagógov našej základnej školy, základnej
umeleckej školy i inštruktora Zumby a latino

tanečníka Zoltána Farkaša s neutíchajúcou
energiou niekoľko mesiacov. Vo svojom snažení neostali sami. Na svoju školu nezabudli ani bývalí žiaci a žiačky. Štyri z nich - Anička Augustínová, Dominika Droppová, Romana Luptáková, Timea Szabová a Dominika Vajdová - bez zaváhania prijali pozvanie
svojich bývalých učiteliek byť súčasťou tejto
zdravice našej škole. O ozvučenie sa postarali taktiež bývalí žiaci, úspešní reprezentanti v stavbe a programovaní robotov na medzinárodných fórach – bratia Robert a Lukáš
Krchnaví. Túto, pre našu školu, peknú a dlho
pripravovanú akciu, prišli pozdraviť pán starosta Ing. Henrich Čambál, bývalá učiteľka,
dnes pracovníčka MŠ SR p. Mgr. Mária Paráková, piesňou a úvodným a záverečným slovom bývalý učiteľ – p. Peter Fahn.
Veríme, že sa všetci, ktorí akadémiu videli,
cítili príjemne a zostanú priaznivcami našej
školy i naďalej.
Mgr. Mária Pešková
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Aký bol školský rok v materskej škole?
Našou snahou bolo i v tomto školskom roku
zaujať dieťa každodenným programom plným rôznych činností a aktivít. Filozofiou
školy je, aby dieťa v materskej škole bolo
šťastné a pripravené na život v spoločnosti.
Preto je našim cieľom pripraviť deťom také
prostredie, aby sa rozvíjalo všestranne vo
všetkých oblastiach- sociálno-emociálnej,
kognitívnej, psychomotorickej. Všetky tieto
oblasti rozvíjame plnením Školského vzdelávacieho programu – Zvedavé slniečko.
Náš program:
V programe sme ponúkli desať tematických celkov, ktoré sú zamerané na výchovu
a vzdelávanie detí predškolského veku v rôznych oblastiach, ako napríklad: ročné obdobia. sviatky, kultúrne dni a tradície nášho národa, zdravie a jeho prevencia, doprava....
Zameriavame sa na environmentálnu výchovu a osvojenie anglického jazyka.
Našim cieľom je poskytnúť deťom kvalitnú
výchovu a vzdelávanie, ale i záujmovú činnosť prostredníctvom rôznych aktivít a krúžkov – krúžok anglického jazyka v triede
predškolákov a tanečný krúžok.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť sme obohatili zakúpením interaktívnej tabule vo triede
predškolákov.
Aktivity: v druhom polroku sme uskutočňovali s deťmi v materskej škole, ale i na verejnosti v spolupráci s rodičmi a verejnými
inštitúciami v obci – obecným úradom, Základnou školou v Pustých Úľanoch, záhradkármi, lektorkou anglického jazyka, bábkohercami a zabávačmi.
Ku Dňu matiek sme pripravili besiedku pre
mamičky pod názvom „Kytička pre mamičku.“
Besiedka v prítomnosti mamičiek, starých
mám i ockov sa uskutočnila vo všetkých triedach.
Deti pod vedením pani učiteliek sa na tento
sviatok dlho a zodpovedne pripravovali. Ponúkli mamičkám pekný kultúrny program,

v ktorom nechýbali krásne básne, dojímavé piesne, rôzne
scénky i zábavné tančeky. Takto vyjadrili deti vďaku a uznanie svojim mamičkám za ich lásku a
starostlivosť. Vďaka
patrí i všetkým pani
učiteľkám, ktoré svedomito s deťmi tento program pripravovali.
V rámci plnenia Plánu aktivít sme s deťmi zrealizovali rôzne
aktivity: bábkové divadlá na ktorých vystúpili profesionálni
umelci, tvorivé dielne
k rôznym sviatkom,
výstavky, zápis do ZŠ,
Dni otvorených dverí
pri zápise do MŠ. Deti
majú radi zvieratká a
preto sme s nimi i v
tomto školskom roku
navštívili farmu p. Kučeru. I touto cestou
sa mu chceme poďakovať, že v našej obci vytvoril prostredie,
ktoré je určite zaujímavou prechádzkou pre
všetkých, ktorí majú radi prírodu a zvieratká.
So zvieratkami- poníkmi, kozičkami sa deti
stretli i priamo na školskom dvore , ktoré im
priviedol chovateľ z Jelky. Najviac sa deti tešili z jazdy na poníkoch .
1. júna sme oslávili Deň detí, ktorý bol plný
hier, súťaží, nechýbala ani diskotéka. Deti
sa zúčastnili i na zahájení sviatku MDD v ZŠ,
kde sa im páčilo vypúšťanie holubíc mieru.
Ďakujeme P. Suskovej – ved. Jednoty v našej obci, ktorá nás pozvala kresliť pred ob-

chodným domom, za čo deti odmenila sladkosťami.
Koniec roka sa blíži a my sa budeme musieť
rozlúčiť s našimi predškolákmi. Deti sa na
tento deň vopred pripravujú – učia sa básne
a piesne, s ktorými sa budú lúčiť so všetkými škôlkármi, pani učiteľkami a tetami, ktoré
sa o nich starali. Predškolákom želáme krásne prázdniny a úspešný školský rok v prvej
triede ZŠ.
Všetci sa už tešíme na nových „maláčikov“,
ktorí sa už zapísali do našej materskej školy.
Anna Kašubová, riaditeľka MŠ

Zo základnej umeleckej školy...
Na pôde Základnej školy v Pustých Úľanoch
pôsobí pobočka Základnej umeleckej školy v Sládkovičove. Pedagógovia - Mgr. Enika Hakszerová vyučujú tanečný odbor, Mgr.
Jana Foríšková a Mária Kovačevičová Dis. art.
v hudobnom odbore hru na klavíri a akordeóne, Mgr. Marian Jung hru na gitare, PaedDr.
Janka Urbáneková hru na zobcovej flaute a
Mária Pellerová Dis. art. spev. Žiaci svoje nacvičené skladby prezentujú na koncertoch
uskutočnených v ZŠ a v kultúrnom dome, už
tradične, vianočné a absolventské koncerty, obľúbené medzi žiakmi i rodičmi. V spolupráci so starostom Ing. Henrichom Čambálom sa snažíme o zakúpenie klavíra do kultúrneho domu, aby sme neboli obmedzovaní prenášaním nástroja a mohli všetky kon-

certy usporiadať v slávnostnejšom prostredí,
čím by sme radi prispeli k rozširovaniu kultúrneho povedomia obce. Ukazuje sa i ďalšie zúročenie práce pedagógov a ich žiakov
- Bronka Kubicová, Tamarka Vašková, Ľubka Karnišová, súrodenci Lukáško a Simonka
Horváthovci a Jurko Vrbovský sa umiestnili
v zlatom, striebornom a bronzovom pásme
na Klavírnej súťažnej prehliadke v Sládkovičove, Celoslovenskej akordeónovej súťaži umeleckých škôl v Sládkovičove , Súťaži
v sólovej hre na akordeóne v Novej Bani, na
Slávikovi Slovenska a na Folklórnej Seredi.
Tento rok máme bohatú nádielku absolventov: Denis Krajčovič - spev, Rebeka Démuthová - klavír, Lucia Hornačeková - klavír, Oliver Procházka - gitara, Katarína Kubi-

cová - tanec, Barbora Cisárová - tanec, Mária Fartelová - spev, tanec. Absolventom prajeme veľa úspechov na stredných školách
a verím, že hudba i naďalej zostane ich veľkým koníčkom.
Našim cieľom je nielen poskytnúť základné
umelecké vzdelanie, zabezpečiť rozvoj estetickej výchovy popri športových aktivitách,
ale hlavne poskytnúť zmysluplnú a hodnotnú voľno-časovú aktivitu ako alternatívu voči pasívnemu životnému štýlu, nude
a plytkej zábave. Snažíme sa, aby naši absolventi prostredníctvom vnímania umenia
vnímali a vážili si seba aj druhých ľudí, aby
boli vnímaví aj k potrebám iných.
Mgr. Jana Foríšková
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Medzinárodný deň detí na farme
1. Výborný nápad k sviatku MDD predstaviť priestory farmy – koho to bol nápad,
ako to vôbec vzniklo?
Keďže záujem detí a rodičov o návštevu
nášho dvora je neprehliadnuteľný, prišlo
toto rozhodnutie vlastne spontánne. Nápad
síce vzišiel odo mňa, ale celá rodina s nadšením súhlasila. No a MDD bol vynikajúci termín, aspoň takto sme mohli prispieť k rozžiareným tváričkám detí, bol to taký malý
darček od nás k ich veľkému dňu.
2. Aké boli reakcie detí na zvieratá a ohlasy návštevníkov?
Priznám sa, na začiatku sme mali aj obavy, predsa len, náš dvor nie je ešte dokončený, preto sme si dali záležať na ohradení nedokončených častí, no a v čase prístupu verejnosti bola vonku na dvore prítomná celá
naša rodinka. Každý z nás dohliadal na bezpečnosť – detičiek aj zvierat, boli sme rozmiestnení po celom dvore. Ohlasy návštevníkov boli veľmi kladné, a tým pádom aj veľmi povzbudzujúce. Viete, keď začína byť
človek z tvorenia, budovania, prevádzky a
chovu vyčerpaný, padnú milé a povzbudivé slová veľmi vhod. To či sa deťom a rodičom návšteva páčila, musia povedať oni, no
úsmevy detí a spokojné pohľady ich rodičov
hovorili za veľa.
Okrem dvoch dní na MDD, kedy bola naša
brána otvorená pre širokú verejnosť, nás v
rozmedzí tohto obdobia postupne navštívili deti z MŠ a ZŠ z Pustých Úľan, no aj deti
z okolitých MŠ. Veľmi milá bola aj návšteva
klientov z centra Betánia zo Senca.

Reakcie boli rôzne, dá sa povedať, že dosť
záležalo od vekovej kategórie. Kým dospelí dávali skôr prednosť pokojnej prechádzke popri jazierkach a posedávaniu po lavičkách – predsa len výchova detí je náročná a
vyčerpávajúca, ich ratolesti nabité energiou
sa najviac potešili možnosti priameho kontaktu so zvieratkami, hladkaniu a kŕmeniu.
3. Sú na Vašej farme aj nejaké nové prírastky?
Po našom poslednom rozhovore sa narodil
malý oslík Charley, ktorý už medzičasom vyrástol na statného mládenca. V túto jar a leto
sa nám vyliahli nové káčatká, húsatká a kuriatka. V období MDD sa rodili malé kozliatka. Dve z nich sa narodili presne prvého na
MDD. Bolo to veľmi milé a pôsobivé. Úžas-

né bolo skonštatovanie jedného otecka, ktorý pozoroval údiv svojho dieťaťa pri pohľade na čerstvo narodené kozliatko: „Tak toto
je naozajstný deň detí“. Ďalší prírastok, ktorý
sme dokúpili je párik Emu hnedých a zopár
malých teliatok. A v tieto dni sa nám narodili malé králiky.
4. Aké máte ďalšie vyhliadky do
blízkej budúcnosti?
Som veľmi rada, že môžem skonštatovať, že to, čo sme si zaumienili na začiatku, sa nám postupne darí plniť. Aj
keď ide o veľmi náročný a dlhý proces
budovania a tvorenia, som
rada, že sa popri tom stíhame aspoň trochu venovať
aj deťom, ktoré prejavia záujem o chov a starostlivosť
o zvieratá. Dokonca aj teraz,
počas letných prázdnin dochádzajú k nám deti z Pustých Úľan a Veľkého Grobu aby strávili čas na našom
dvore so zvieratami. Malí pomocníci sa podujali a zhotovili búdky pre zajačikov, za čo im patrí veľká chvála. Musím však povedať,
že okrem oddychu ide o aktívnu pomoc zo
strany týchto detí, ktoré s nadšením a ochotne pomáhajú s bežnými prácami na farme,
čo je veľmi chvályhodné. Sme radi, že môžeme týmto smerom prispieť k formovaniu
týchto malých nadšencov.
5. Mali ste počas budovania farmy aj negatívnu skúsenosť?
Žiaľ, áno. Počas tohtoročných hodových
slávností pristál (nielen na náš údiv) na našom dvore (za potokom) veľký vrtuľník. Pilot absolútne odignoroval to, že pristáva na
súkromnom pozemku, v blízkosti výstavby rodinných domov. Z vrtuľníka vystúpilo zopár mladých ľudí, porobili si spomienkové fotky a peši spokojne odišli bez akej-

koľvek ochoty poskytnúť kontakt na pilota,
alebo spoločnosť, s ktorou leteli. Bohužiaľ,
stroj svojim bezohľadným pristátím spôsobil úplné splašenie väčšiny zvierat. Na jednej strane veselý výlet pár slečien a mladíka – na druhej strane úhyn samičky sediacej

na hniezde v tesnej blízkosti pristátia a udusenie niekoľkých mláďat, ktoré sa v strese zachytili o pletivo a následne sa doň v panike úplne zamotali. Bol to veľmi, veľmi smutný pohľad.
Na záver by som chcela úprimne poďakovať
všetkým návštevníkom, ktorí navštívili našu
farmičku v období MDD za ohľaduplné chovanie k našim zvieratám a udržanie pokoja.
Okrem pozitívnych ohlasov je aj toto veľký
podnet k tomu, aby sme bránu nášho dvora
otvorili pre verejnosť aj v nasledujúcom období. O otvorení budeme opäť informovať
na bráne farmičky a úradnej tabuli obce.
Ďakujeme za príspevok pani Kučerovej a celej rodine a držíme palce pri ďalšom zveľaďovaní zvieracej farmy. Farma svojim príjemným prostredím ponúka príjemné prežité
chvíle v tejto uponáhľanej dobe.
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Organové koncerty v Pustých Úľanoch
Dňa 3. júla 2016 sa z iniciatívy n. o. Pre Úľany – Pro Fudemus uskutočnil v rímsko-katolíckom kostole sv. Ladislava, uhorského kráľa, v Pustých Úľanoch slávnostný organový koncert, na ktorom zazneli diela Girolama Frescobaldiho, Samuela Markfelnera, Johanna Philippa Kriegera, Domenica Zipoliho, Benedetta Marcella, Louis-Claude Daquina, P. Pantaleona Roškovského, OFM, Františka Xavera Brixiho a z Pestrého levočského
zborníka v jedinečnej interpretácii predsedu
Slovenskej Bachovej spoločnosti a výnimočného organového virtuóza Mgr. art. Stanislava Šurina, PhD.
Organový koncert sa uskutočnil po ukončení odbornej reštaurácie nástrojovej časti historického organa Vincenta Možného, ktorú
realizoval majster organár Ján Valovič s manželkou.
Pustoúľanský osemregistrový organ Vincenta Možného je jedinečné hudobno-architektonické dielo, ktoré je tvorené na konkrétnu
fyzikálnu a akustickú mieru daného priestoru a tvorí s ním jednotu. Za priečelím organu
sa nachádza 468 píšťal, z toho 60 drevených
a 408 kovových. Najväčšia píšťala organa pre
tón C v pedálovom registri subbas má výšku
233 cm a hmotnosť 19,7 kg. Vnútorný objem
píšťaly je 85 litrov. Najmenšia píšťala v registri mixtura má výšku tela iba 28 mm, hmotnosť píšťaly je 12 gramov1.
Organ v r-k. kostole je umiestnený na hlavnej, pôvodne menšej barokovej empore. Po
jej zväčšení v tridsiatych tokoch organ utrpel po estetickej, no najmä akustickej stránke. Pre dokonalú prezentáciu nástroja bol
súčasťou jeho reštaurovania aj jeho presun
o približne meter dopredu, čím sa opäť do-

cielili podobné akustické podmienky, aké
boli pri jeho pôvodnom inštalovaní v roku
1898. Pri reštaurovaní nástroja bol organ
kompletne rozobraný, vyčistený, naimpregnovaný, boli opravené mechanické poškodenia, doplnený píšťalový fond, boli vymenené nepôvodné zinkové píšťaly za repliky z organového kovu s obsahom cínu 75
% podľa vzoru zachovaných Možného prospektov v iných nástrojoch. Nástroj bol naladený so zachovaním pôvodnej intonácie – a
pri použití materiálov a pracovných postupov zhodných so zvyklosťami staviteľa. Jeho
súčasný stav úplne korešponduje s pôvodným stavom Možného organu z konca devätnásteho storočia.
Historický organ Vincenta Možného nie je
len vzácnym hudobno-historickým artefaktom obce, ale slúži ako dôkaz mimoriadnych
technických a umeleckých schopností našich predkov. Svojou architektúrou, no najmä zvukom dotvára charakteristický výraz
pustoúľanského kostola. Podobný, no starší
a menší, vzácny organ – barokový jednomanuálový pozitív – od neznámeho majstra, sa
nachádza aj v miestnom evanjelickom kostole. I tento nástroj si zasluhuje a úpenlivo
vyžaduje dôslednú opateru a odborné reštaurovanie, po realizácii ktorého by obec disponovala hneď dvojicou vzácnych historických koncertných nástrojov, čo by ju radilo k unikátom v tomto smere na Slovensku.
Tým by vznikli jedinečné podmienky pre významný organový festival na národnej úrovni v našej obci. Nech už sa táto vízia podarí naplniť, alebo nie, veríme, že v tradícii organových koncertov a príjemných spoločenských stretnutí budeme môcť aj naďalej po-

Púť do Ríma
V rámci roka Milosrdenstva sme sa viacerí
občania našej obce zúčastnili púte do Ríma,
organizovanej cez farnosť obce. Na tejto
púti sme navštívili mnohé významné historické pamiatky. Absolvovali sme prehliadku Ríma s jej kresťanskými a antickými pamiatkami.
V rámci náboženského programu sme navštívili Baziliku Santa Maria Maggiore, je to
jeden z najstarších a najvýznamnejších mariánskych chrámov na svete. Ďalej úžasnú Baziliku sv. Pavla za hradbami, je to najskvostnejší chrám Ríma, postavený na mieste, kde
bol Apoštol národov pochovaný. V Bazilike sv. Petra v okovách, sme mohli obdivovať známu sochu Mojžiša od Michelangela. Na Svätých schodoch , ktoré dala previesť
sv. Helena z Jeruzalemu, sme mali možnosť
individuálnych modlitieb. Prezreli sme si Lateránsku baziliku a schody na Španielskom
námestí s Kostolom najsvätejšej trojice. Presunom do Vatikánu sme cez veľkolepé Námestie sv. Petra, uprostred ktorého sa vypína obelisk vysoký 25 metrov, prešli cez Svä-

tú bránu do majestátnej Baziliky sv. Petra,
po prehliadke baziliky sme vstúpili do posvätnej krypty, kde je uložené i telo pápeža Jána Pavla II. neďaleko hrobu sv. Petra.
Vrcholom náboženského programu bola
účasť na Námestí sv. Petra na všeobecnej audiencii so Svätým Otcom Františkom.
Zo známych antických pamiatok sme videli Forum Romanum, Trajánovo Fórum,
na konci cisárskych fór sme sa dostali
k jednej z najväčších pamätihodností starodávnej rímskej civilizácie Koloseum.
Prezreli sme si Panteón, je to jediný neporušene zachovaný pamätník klasickej architektúry. Ďalej sme videli najznámejšie
rímske námestia, fontány vrátane najväčšej a najznámejšej Fontany Di Trevi.
Napriek náročným a únavným nočným
cestovaniam sme boli šťastní, že sme túto
púť absolvovali a priniesli si z nej veľa
úžasných zážitkov, poznaní a vnútorného
obohatenia.
Anna Klejová

kračovať. Slávnostný organový koncert na
zreštaurovanom organe Vincenta Možného
– podobne ako predošlé podujatia: koncerty Štefana Ternóczkeho, Martina Baku, Petra Vymazala, alebo hudobné recitály (mezzosopránový Veroniky Šottníkovej a husľový Jána Filu), koncert komorného orchestra
Jánosa Lavottu z maďarskej Tállyie, či pravidelné Trojkráľové koncerty sestier Veselovských – dokazujú zmysel a životaschopnosť
týchto podujatí.
Andrej Démuth

1
Z pripravovanej knihy Démuth, A. et al.: Kostol sv. Ladislava,
uhorského kráľa, v Pustých Úľanoch. SCHOLA PHILOSOPHICA,
o. z., PRE ÚĽANY – PRO FUDEMUS n. o., Pusté Úľany 2016
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Futbal v obci
V roku 2015/2016 sa futbal v obci udržal aj
napriek nelichotivým výsledkom A - mužstva. Mužstvo dospelých odohralo všetky
majstrovské stretnutia, v ktorých bolo
veľakrát viac ako vyrovnaným súperom,
no šťastie poväčšine zostalo na kopačkách
súpera. Napriek uvedenému patrí vďaka
chalanom, ktorí chodili reprezentovať
našu obec aj v dobe, kedy futbal v obciach
stagnuje a rozpadáva sa alebo je ho možné
udržať len vďaka plateným hráčom z iných
obcí.
V jarnej časti roka futbalový klub
zorganizoval brigádu, na ktorej sa spolu
s hráčmi dospelých zúčastnili aj stari páni
a vedenie obce Pusté Úľany. Vysadili sa
stromčeky a vytrhala sa odolná burina
z trávnika.
Počas brigády sa konal turnaj našich
najmenších futbalistov, ktorý podali
obetavý výkon, no v konkurencii starších
ročníkov zo Sládkovičova a Voderád skončili
na 3. mieste. Posledné 4. miesto zostalo

družstvu Rohožníka, ktoré taktiež prišlo s ich
najmladšou futbalovou reprezentáciou.
Vedenie klubu sa neustále snaží pracovať
na zlepšení podmienok pre hráčov, je to
akási vďaka za to že reprezentujú našu
obec. Dovolím si
napísať, že náš
štadión patrí v okrese
k jedným z najkrajších
a dokonca sa
v zimnom období na
tréningovej ploche
hralo nemálo zápasov
kde prišli zástupcovia
napríklad zo Veľkých
Úľan, Váhoviec,
Tomášikova a ďalší. Tieto mužstvá u nás
odohrali vzájomný zápas a boli nadšený
aké podmienky obec a vedenie klubu
futbalistom v našej obci ponúka.
V budúcnosti sa bude vedenie klubu snažiť
utužovať kolektív mužstva dospelých a ak
sa to podarí, určite prídu výsledky, na

ktoré bude hrdý každý Úľančan. Taktiež
v neposlednom rade nezabúdame na našu
mládež, nakoľko tam je základ všetkého,
čo náš futbal potrebuje. Či už družstvo
prípravky alebo mužstvo dorastu je nutné

maximálnou možnou mierou podporovať
a zakladať si na nich. Veríme, že futbal v obci
je, bol a stále bude jedným z krásnych
kultúrnych a spoločenských podujatí.
Na záver veľká vďaka všetkým, čo nejakou
mierou pomohli a podporili naše úsilie.
Matej Kašuba

Záhradkári
Milí spoluobčania!
Čas uteká míľovými krokmi a ani sme sa nenazdali a polovica roka je za nami. Poďte sa
so mnou obzrieť späť a pripomenúť si, čo
sme my, vaši spoluobčania, záhradkári robili v tomto prvom polroku. Možno sa niektorým z vás zdá, že nič také veľké sme neurobili. „Gro“ našej činnosti je v druhej polovici
roka – a to rôzne výstavy, nielen u nás v obci
ale i v okrese, regióne či na úrovni celého
Slovenska. Na to však musíme začať myslieť už začiatkom roka a počas zimných mesiacov si pripraviť pôdu, semienka a planty,
aby sme vôbec mali čo vystavovať. Preto je
o nás v prvom polroku menej počuť, ale verte mi- NIKTO NEZAHÁĽA a každú voľnú minútku strávi v záhradke!
Prvú marcovú nedeľu sme sa zišli na schôdzi,
kde sme zhodnotili minuloročnú prácu a vytýčili sme si ciele na tento rok. Schôdze sa
zúčastnil okrem p. starostu aj p. riaditeľ ZŠ
a ubezpečil nás, že pozemok, na ktorom
má v budúcnosti vyrásť náučno – poznávacia záhrada pre naše deti, je nám k dispozícii. Verím, že po skultivovaní pôdy pozemku,
budeme môcť v jesenných mesiacoch zasadiť prvé stromky.
Na prelome mesiacov apríl – máj sa konala
v Galante 13. Regionálna výstava vín v Neogotickom kaštieli, ktorú organizačne zabezpečil Okresný výbor SZZ v spolupráci s mestom Galanta. Kto nezostal doma sedieť a vybral sa do Galanty, mohol ochutnať medzi inými aj dobré vínko nášho pestovateľa
a člena p. Albína Kubíka ml.
Pán Kubík sa zúčastnil v máji aj medzinárodnej vinárskej súťaži v susednej Morave v Břeclavi, kde za Veltlín r. 2014 získal zlatú medailu. Do Břeclavi, na ochutnávku vín,
sa vybralo 16 členov i nečlenov z našej obce

v rámci zájazdu,
ktorý bol poriadaný Okresným
výborom v Galante.
V druhej polovici mája sa tradične každoročne v Dome
Matice slovenskej v Galante koná okresná vedomostná súťaž žiakov
Mladý záhradkár. Za prípravu žiakov som
tradične zodpovedná ja. Chcem sa touto cestou poďakovať
p. učiteľke Strnádelovej za pomoc a za prebudenie záujmu o rastliny u žiakov vo svojej triede štvrtákov. Vďaka tomu sme museli vybrať troch najlepších záujemcov, pretože všetci nemohli postúpiť na okresnú súťaž. A že boli žiaci našej školy doslovne nabití vedomosťami svedčia výsledky. V prvej kategórii (mladší žiaci) si prvé miesto odniesla
Lucka Belková, druhé miesto Paulínka Strnádelová a tretie Miška Krullová. V druhej kategórii prvé miesto získala Kristínka Šimeková, druhé miesto Miška Labudová a tretie miesto Ľubka Karnišová. Všetky dievčatá postúpili do celoslovenskej súťaže, ktorá
sa konala v Piešťanoch o necelý mesiac. Mali
sme neľahkú prácu, pretože nám zostali štyri týždne na výučbu 120- tich rastlín, ktoré
sme museli svojpomocne s p. učiteľkou Strnádelovou zabezpečiť. Bol to šibeničný termín a skĺbiť môj voľný čas, voľný čas detí
s ich koncoročnými školskými povinnosťa-

mi bolo priam nemožné. Faktom však zostáva, že deti sa najlepšie naučia spoznávať
rastliny tak, že ich opakovane vidia a dotknú
sa ich a nedokážu sa ich naučiť cez internet!
Moju teóriu potvrdzuje Paulínka Strnádelová, ktorá príprave venovala jediná z dievčat
všetok mnou určený čas. A pýtate sa na výsledok? Siedme miesto! Podotýkam, že bola
najmladšou účastníčkou celoslovenskej súťaže a porazila aj starších skúsenejších súťažiacich, ktorí boli na tejto súťaži už druhý či
tretíkrát. Ďakujem Paulínka, môj čas nevyšiel
nazmar! Tlmočím Ti obdiv skúšajúcich, do
pamätí ktorých si sa zapísala latinskými názvami pri určovaní rastlín!
Čo dodať na záver? Zostáva nám nejaký ten
mesiac na to, aby sme uchránili pred škodcami a vrtochmi počasia to, čo sme zasiali
a mohli sme začať zbierať a vystavovať plody
našej práce na výstavách. Tak nám držte milí
spoluobčania palce...
Ing. Anna Ivánková, tajomníčka ZO SZZ
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Matica slovenská v našej obci
Miestna organizácia Matice slovenskej v našej obci začala tohtoročnú činnosť výročnou
schôdzou, kde sa vyhodnotila činnosť za minulý rok, schválil sa plán práce na budúce
obdobie a súčasťou ktorej boli aj nové voľby.
Novou predsedníčkou sa stala Drahotína Šimeková, podpredsedníčkou Valéria Jašeková, pokladníčkou Anna Klejová. A čomu sa
asi tešíme najviac je to, že sme mohli skonštatovať, že nám pribudli noví členovia. Síce
je pravda, že sme sa s niektorými „starými“,
ktorí sa nezúčastňovali na našich akciách aj
rozlúčili, ale taký je život a my budeme veľmi
radi, keď sa k nám pridajú aj ďalší, aby sme
spoločne mohli pripraviť zopár zaujímavých
akcií a podujatí nielen pre nás, ale aj pre vás,
našich spoluobčanov.

Prvou plánovanou akciou v tomto roku bol
zámer zorganizovať v našej obci zber obnoseného šatstva, ktorý sme ale pre mnohé
prekážky na strane potenciálnych odberateľov nakoniec neorganizovali.

V apríli sme sa v spolupráci s DMS v Galante v
hojnom počte zúčastnili Národnej slávnosti na
Devíne, ktorú Matica slovenská zorganizovala pri
príležitosti 180. výročia
výstupu štúrovcov pod
vedením Ľudovíta Štúra
práve na hrad Devín. Táto
národná slávnosť pozostávala zo sv. omše a prvého Folklórneho festivalu Matice slovenskej
zameraného na tradičný slovenský folklór, ako i
na jeho propagáciu a všeobecne i propagáciu ľudového umenia. Mali sme
možnosť vypočuť si piesne a
tance z viacerých kútov Slovenska, pokochať sa krásou krojov,
bohatstvom nárečí a umením
našich vyhrávať na rôznych hudobných nástrojoch. Dlho nám
zostane v pamäti tento zážitok,
aj keď na prvýkrát nebolo organizačne všetko dokonale pripravené. Naša MO mala zastúpenie aj na krajskom sneme MS
v Trnave konaného 30.04.2016.
O jeho záveroch a výsledku informovala predsedníčka prítomných na členskej schôdzi
konanej 18.07.2016.
Niektoré naše členky sa tiež 24. júna zúčastnili na pálení Jánskych ohňov v Galante, akcie usporiadanej DMS v Galante, kde sme
si v príjemnej atmosfére pripomenuli tieto

dávne zvyky.
V auguste si pripomíname pamätný deň Slovenskej republiky – Deň Matice slovenskej.
Štvrtý augustový deň v roku 1863 sa v Martine uskutočnilo zakladajúce valné zhromaždenie Matice slovenskej. Matica slovenská
tradične oslavuje tento sviatok víkendovým
podujatím - Národnými matičnými slávnosťami, ktoré sa doteraz konávali v Martine. Po
prvýkrát sa v tomto roku slávnosti presunuli na juh Slovenska do Komárna, kde celý posledný júlový víkend prebiehali oslavy, na
ktorých sme sa i my zúčastnili a prežili jeden
deň s bohatým kultúrnym a spoločenským
programom, na ktorom sa predstavili nielen
domáce ,ale aj zahraničné súbory.
No a napokon koncom augusta sa tešíme, že
nás prídete v hojnom počte podporiť a zabaviť sa už na šiesty ročník vatry pri príležitosti Dňa ústavy a rozlúčku s letom, ktoré
pre vás pripravujeme na 27. augusta.
Juliana Benkovská, tajomníčka MO MS

Základná organizácia Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých – Klub dôchodcov
Naša ZO v tomto roku prijala 4 nových členov. Podľa nášho plánu činnosti sme uskutočňovali spoločenské a kultúrne podujatia. V marci to bolo posedenie pri príležitosti MDŽ. Členky našej organizácie sa zúčastnili na prezentácii Jedál starých materí vo
Veľkom Grobe, kde zároveň prispeli svojimi
jedlami. Každý mesiac máme spoločenské
posedenie spojené s oslavami jubilantov,
ktorí sa dožívajú krásneho životného jubilea

– v tomto roku jubileum
oslávia pani Luptáková
Eva 70 rokov a pani Lučanská Margita 80 rokov.
V dňoch 24-25-26.5.2016
sme sa zúčastnili 3 dňového relaxačno-zdravotného pobytu v Trenčianskych Tepliciach. Cestou
naspäť sme navštívili Nitru, kde sme videli
Nitriansky hrad, Katedrálu a Diecézne
múzeum. Obdivovali sme krásy historických pamiatok a bol to pre nás veľký zážitok. Výlet
sa vydaril. Súbor Úľančanka pri príležitosti MDŽ spievala v DSS ANTONIZS
v Sládkovičove a na podujatiach organizovaných v klube. Ďalej sa zúčastní
súbor na podujatiach organizovaných

MO MS pri príležitosti vatry. Naše krásne
piesne sa budú určite páčiť – autorom piesní
je p. Filip, ktorý nás pripravuje aj na podujatia za čo mu patrí veľká vďaka.
Zdenka Müllerová,
predsedkyňa ZO SZZP
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Predstavujem Vám...
Predstavujem Vám, pani Juditu Glassovú, výtvarníčku, ktorá pracuje a tvorí v Pustých
Úľanoch. Umelecký a výtvarný svet pani
Glassovej, je značne široký. Prechádza v čase
rôznymi tvorivými aktivitami, ktoré hovoria
o jej spektrálnych a nových technikách v jej
výtvarnej tvorbe. V roku 1977 - 1978 absolovala kurz paličkovania, ktorý ukončila absolventkou prácou u Oľgy Janekovej – návrhárky umeleckej výtvarnej tvorby. Svoje zručnosti a talent v paličkovaní si naďalej rozvíjala počas súkromných hodín u učiteľky Heleny Holeciovej, ktorej tvorba bola a dodnes
je pre ňu veľkým vzorom a zdrojom inšpirácie. V rokoch 1982 - 1992 pani Glassová pracovala ako lektorka paličkovania v Bratislave.
V tom čase pravidelne prispievala do časopisu Dorka s návrhmi odevov a dielami, ktoré
boli vytvorené technikou úpletu, háčkovania
a paličkovania. Rada sa venuje portrétovej,
figurálnej tvorbe s kvetinovými motívmi. Až
v dôchodkovom veku sa vrátila k maľbe a to:
pastelom, akvarelom a hlavne olejom. Ako
mi ďalej povedala, je to technika, ktorá jej
ponúka vyrovnať sa s náročnosťou paličkovej techniky. Je to pre ňu relax. Ďalej čerpá
silu z prírody, krásy svojej záhrady a z okolia Pustých Úľan. Hlavné ťažisko tvorby pani
Glassovej je zamerané na paličkovanú čipku.
Zúčastnila sa na mnohým výstavách. Posledná jej výstava bola v renesančnom kaštieli
v Galante organizovaná v spolupráci s Osve-

tovým a Mestským kultúrnym strediskom.
Na svojich výstavách približuje širokej verejnosti možnosť zoznámiť sa s jej umeleckou
tvorbou, ktorá je sama dôkazom toho, že výtvarné umenie sa môže stať pre človeka s estetickým cítením studnicou na čerpanie životnej energie. Jej výtvarné diela sa nachádzajú v Českej republike, Maďarsku a USA.
Podľa vyjadrenia pani Glassovej, jej umelecká tvorba v budúcnosti bude smerovať k novým námetom s náročnými kombinovanými technikami, a to spojenie jej dvoch lások

čipky a maľby do jedného obrazu. Po návšteve jej ateliéru sa ma zmocnil príjemný
a neopísateľný pocit z jej obrazov. Umelecká
tvorba výtvarníkov a ľudových umelcov pestovaná zo záľuby pre vlastné uspokojenie, to
nie je ako zamestnanie s nárokmi na finančnú odmenu. Záverom, chcem poďakovať
p. Glassovej v mene svojom a všetkých čitateľov časopisu Pustoúlančan za možnosť, že
poodhalila svoje súkromie v umeleckej a výtvarnej tvorbe.
Ivan Takáč

Martinkove ďalšie víťazstvá
Martinko Kubica je 10 ročný plavec z našej
obce, ktorý v plaveckej sezóne 2015/2016
stál na stupni víťazov viac než 30-krát. „Je to
super, keď vyhlasujú za slávnostnej zvučky
víťazov vaše meno a vešajú vám na krk medailu,“ prezradil Martin.Počas svojej dvojročnej plaveckej kariéry už plával na mnohých
súťažiach po celom Slovensku, ale aj v neďalekom Rakúsku.

Noví kamaráti
Všade spoznával nových a nových kamarátov. Aj keď boli vo vode veľkými súpermi, keď doplávali pretek, podali si ruky a zablahoželali si k víťazstvám. Nebude prekvapením, že nie vždy sa na súťaže tešil, hlavne keď musel vstávať ráno o 5.00 hodine a
chcelo sa mu ešte spať, ale nakoniec sa to
vždy oplatilo.
Poctivý tréning
Momentálne trénuje 4-krát do týždňa, a to v
Šamorínskom Čilistove, v Senci a v sobotu v

Bratislave. Je to veľmi časovo náročné, lebo
na tréningy cez týždeň odchádza o 16:00
hodine a domov príde pred 20:00 hodinou.
Napriek takémuto vyťaženému programu
Martinko stíha aj školské aktivity a v škole
dosahuje výborné výsledky.
Majster bratislavskej oblasti
Martinkova najobľúbenejšia plavecká disciplína je voľný spôsob, s ktorou si vybojoval najcennejšie umiestnenia.
Na majstrovstvách
bratislavskej oblasti sa stal viacnásobným zlatým majstrom na 50 a 100
metrov voľným
spôsobom. Tiež získal trikrát bronz za
znak a jedenkrát striebro v polohových pretekoch na 200 metrov.„Martinko super“.
Slovenský pohár žiakov
V dvoch celoslovenských kolách FPD Slovenského pohára žiakov 2016 skončil dvakrát
bronzový. A v júni 2016 na Majstrovstvách
Slovenskej republiky spomedzi šesťdesiatich najlepších plavcov zo Slovenska skončil na 4. mieste v disciplíne 50m voľný spôsob. Kladne reprezentoval svoj klub PK Azeta aj v ostatných štýloch, kde sa umiestnil
tiež na pekných miestach. Napríklad v Koši-

ciach, Bratislave, Považskej Bystrici, Čilistove,
Žiline, Trenčíne, Spišskej Novej Vsi, Handlovej. „Gratulujeme.“
Za hranicami
Darilo sa mu aj na troch medzinárodných
meetingoch v Rakúsku, kde si vyplával dve
strieborné medaily na 50 m znak a 50 m motýlik. Pretekal vo Viedenskom Novom Meste, v štajerskom Muerzzuschlagu. Najcennejšia je pre Martinka strieborná medaila z medzinárodných pretekov vo Viedni, ktorých sa
zúčastnili plavci z 29 európskych štátov vrátane výborných plavcov z Anglicka, Nemecka, ale aj USA.
Ďakujeme
Za plavecké úspechy vďačí najmä svojmu
výbornému rokmi skúsenému trénerovi Geraldovi Svobodovi z Plaveckého klubu Azeta, ktorý vždy trénuje s optimizmom a chuťou k športu.Neodmysliteľná je aj atletická
príprava. Tú absolvoval s trénerom futbalovej prípravky Tomášom Onofrejom. Umožnil
mu vyskúšať si pozíciu brankára na turnaji
so Sencom, kde sa osvedčil a vychytal veľa
striel súpera. Vďaka patrí aj Základnej škole
v Pustých Úľanoch, ktorá toleruje Martinkove mimoškolské aktivity a umožňuje mu naďalej rozvíjať svoj talent.
Najbližšie ho jesenné plavecké sústredenie
v Liptovskom Jáne, na ktoré sa už teraz veľmi teší.
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Štvrtý ročník súťaže vo varení gulášu

Každá súťaž má svoje pravidlá. Vyhrať môže len jeden.
Hodnotiaca porota v tejto našej súťaži v zložení: Zdenka Polcerová,
Dagmar Špidlová, Martin Jurčovič, Mária Dropová a Michal Farkaš to
nemali jednoduché.
Porota po dlhom porovnávaní a ochutnávaní
rozhodla takto:
1.miesto získali Slovpapáci pod vedením kuchárky Z. Galovej.
2.miesto získali súťažiaci s Pegasu pod vedením šéfkuchára
D. Balážom. A napokon
3.miesto po zaslúženom výkone kuchárskeho umenia získali
súťažiaci Pácane pod vedením kuchára F. Krajčoviča.
Hudba, tanec, guláš a vynikajúca atmosféra zábavy, ktorá
trvala až do neskorých večerných hodín. Celé podujatie bolo
pod taktovkou hudobnej skupiny LUX s Pácu. Táto spoločenská
udalosť v našej obci nezostane len spomienkou pre tento rok, ale
túto tradíciu zorganizujeme v roku 2017. Vďaka patrí všetkých
organizátorom, obecnému zastupiteľstvu, starostovi obce a všetkým
tým, ktorí dobrovoľne pomohli zorganizovať túto súťaž.
Nakoniec vyhrali všetci účastníci súťaže. Tu nešlo o získanie ceny,
ale prispieť k dobrej pohode a zábave pre obyvateľov Pustých Úľan.
Ivan Takáč

Antonius senior centrum Sládkovičovo, ktoré poskytuje sociálne
služby od roku 2012 s kapacitou 73 miest, sa chce touto cestou
poďakovať pustoúľanskému spevokolu, ktorý ho pravidelne navštevuje a rozdáva jeho obyvateľom radosť peknou piesňou, pekným slovom a hudbou.
Taktiež chceme poďakovať Základnej organizácii pustoúľanských
záhradkárov, ktorej členovia, našim klientom, po skončení výstavy zeleniny a ovocia darovali vystavené produkty.
V neposlednom rade ďakujeme rodine Kučerovej, ktorá umožnila
našim klientom návštevu ich farmy.
Sme veľmi radi, že sú medzi nami ľudia, ktorí nezištne a ochotne pomôžu a potešia ľudí, ktorí sú na to odkázaní. Ďakujeme
všetkým, ktorí myslia na ľudí, ktorým zdravotný stav už nedovoľuje bývať v rodinnom prostredí a ich život v sociálnom zariadení
im dokážu spríjemniť darom, piesňou, či úsmevom....
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
S úctou Ing. Milena Poláková, riaditeľka zariadenia

Spoločenská kronika
NARODILI SA

Každý kuchár mal svoje tajné ingrediencie, ktoré jedlám dodávali
vynikajúcu chuť. Zaručené a overené postupy pri varení boli jeho
tajomstvom. No a tak sa to začalo. Staré slovenské porekadlo hovorí,
že „každá líška svoj chvost chváli“. Toto porekadlo potvrdzovali všetci
súťažiaci po dovarení. „Ochutnajte, čo poviete, že ten náš gulášik je
výborný“? Takúto otázku ste dostali pri každom kuchárovi.

Poďakovanie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jakubec Michal
Repová Zuzana
Furdek Peter
Kača Peter
Mišovič Šimon
Makulová Stella

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cáderová Michaela
Čambálová Viktória
Blaho Lukáš
Fulko Peter
Bohunický Michal
Krivosudský Oliver

ZOMRELI

Počasie bolo ako na objednávku. Vôňa gulášov sa šírila ďaleko po
okolí. Prilákala zvedavcov a milovníkov dobrého jedla. Zorganizovať
takéto podujatie „Súťaž vo varení gulášu“ v tomto roku to určite
nebola jednoduchá vec. Tohoročná súťaž mala 14 účastníkov
prihlásených do súťaže. Bez finančného prispenia sponzora
SLOVPAP s.r.o. by sa táto spoločenská udalosť nedala zrealizovať.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Šimek Ladislav
Kučerová Mária
Babušek Dezider
Repová Anna
Labant Ján
Kardeli Ľuboš
Konušiaková Margita

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kafún Gašpar
Kanisová Anna
Blahuta Martin
Šturdíková Silvia
Držková Denisa
Kmeťo Štefan
Pavlíková Judita
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