PUSTOÚĽANČAN
ROČNÍK VI.

číslo 1/december 2017

Časopis občanov obce Pusté Úľany

Nepredajné

h
c
o
n
a
ľ
Ú
h
c
ý
t
s
u
P
Najlepší guláš v
- Deň obce

úť do Svä
P
ie
íc
d
a
tr
a
y
k
y
v
z
é
Slovensk

tej Zeme

časopis občanov obce Pusté Úľany

2

Príhovor starostu obce
Vážení spoluobčania,
v týchto horúcich letných dňoch sa Vám
opäť prihováram prostredníctvom nášho časopisu Pustoúľančan. Verím že ste si na náš
časopis už zvykli a zaujímate sa o jeho obsah. Za posledné mesiace sa toho udialo
dosť. Nebudem spomínať športové alebo
spoločenské podujatia v našej obci. Svoju
pozornosť chcem upriamiť a tento svoj letný príhovor a to otázkou, čo potrebuje bež-

tu. Považujem za veľmi dôležité dostať peniaze do obecnej kasy všetkými silami a míňať ich systémovo a efektívne na pomoc pre
zveľadenie našej obce. Vzhľadom na možnosti našej základnej infraštruktúry v našej
obci sú priority jasné. Dobudovanie centrálnej zóny obce Okrem týchto priorít sa objavujú ďalšie. Pre vedenie obce a poslancov
obecného zastupiteľstva je niekedy veľmi
ťažké rozhodovať tak, aby uspokojili a neig-

plné pohody a deťom radostné prázdniny.
Leto nám všetkým ponúka veľa možností,
ako stráviť čas v prírode, stačí len občas zabudnúť na pracovný stres, nedorozumenia,
vyjsť si niekam do prírody a v myšlienkach
sa vrátiť do čias keď sme si s okolitým svetom viac rozumeli!
		
		

Ing. Henrich Čambál
starosta

Bytovka

Tržnica

Niektoré obce na Slovensku majú veľké finančné zdroje vďaka priemyselným podnikom pôsobiacim v ich katastri, ktoré im každoročne prichádzajú do obecnej kasy. Vo
veľkej väčšine obcí na Slovensku nie je možné uspokojiť všetky potreby obyvateľov,
nech by boli akokoľvek oprávnené a to v dôsledku nedofinancovania obcí zo strany štá-

norovali základné potreby obyvateľov a zároveň sa našiel kompromis v otázke rozdelenia získaných finančných prostriedkov.
Osobne som presvedčený že veľké veci sa
dajú realizovať len s veľkými jednorazovými investíciami. Nebudem sa ďalej zaoberať a vysvetľovať podrobnú analýzu finančného rozpočtu našej obci. A teraz sa chcem
vrátiť k otázke, ktorú som položil na začiatku môjho letného príhovoru. Ak má byť obyvateľ spokojný s obcou v ktorej žije, nestačí len doma sedieť prizerať sa a kritizovať.
Predovšetkým by sa mal konštruktívne vyjadriť a ak má snahu trochu dobrej vôle, mal
by prispieť aj niečím naviac, tak ako to robia
mnohí z vás.
Dovoľte mi, aby som Vám všetkým v závere môjho príhovoru zaželal krásne letné dni,

Narodili sa:

Spoločenská kronika

ný občan aby bol spokojný s obcou v ktorej
žije? Niekomu stačí ten stav aký tu je. Ďalší
chcú kanalizáciu, udržiavaný cintorín, nové
verejné osvetlenie, udržiavanú verejnú zeleň. Prečo nie je upravená cesta po zavedení
časti kanalizácie? Prečo v niektorých obciach
to majú a u nás nie? Sú to bežné otázky, ktoré priamo či nepriamo zaznievajú, a ktoré
súvisia s tým, aké ciele si obec stanovuje a
aké sú jej reálne možnosti.

Rudolf Hrabinský
Pavol Jaroš
Soňa Otrubová
Matyas Ján Sándor
Diana Zacharová
Mária Sopkuliaková
Jakub Kršteník
Theo Krchnavý

Navždy nás opustili:
Eduard Bednarčík
Michal Kmeťo
Jana Krivosudská
Ján Klačan
Milan Pytel

www.puste-ulany.sk
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Deň obce
V tomto roku si pripomíname 796. výročie prvej zmienky o našej obci. Toto výročie
sme neoslávili inak, ako príjemne strávenými chvíľami v spoločnosti našich občanov a
priateľov, pri hudbe a tanci. Ale, aby som nepredbiehala: oslavy už tradične otvoril svojim príhovorom pán starosta, pani učiteľka PaedDr. Janka Strnádelová v krátkosti povedala pár slov o našej dedine a nasledoval
bohatý program, o ktorý sa postarali aj deti
z materskej školy. Scénky, ľudové piesne ale
aj moderný tanec zvládli deti pred veľkým
obecenstvom na výbornú. Zahanbiť sa nedali ani žiaci zo základnej školy. Na pódiu sa
vystriedali dievčatá, ktoré tancovali ako víly.
Neboli to však iba tance, ktoré nás zaujali ale
aj pekný spev, z čoho vyplýva, že v obci nám
vyrastá veľa tanečných a speváckych talentov. A keď už sme pri talentoch, tohto roku
medzi nás prišla aj Anička Veselovská, ktorá
si našla chvíľu vo svojom nabitom programe
a zaspievala spoločne s neterkou Liliankou
Veselovskou Aničkinu pieseň Na ceste. Že by
ďalšia superstar? Uvidíme časom. Anna zaspievala aj sama niekoľko piesní. Aj deviata-

ci sa rozlúčili vo veľkom štýle. Dievčatá boli
prekrásne v belasých dlhých šatách a chlapci veľmi galantní. Radosť pozerať! Držíme
všetkým palce pri nástupe na stredné školy a prajeme veľa úspechov. Mládež na pódiu vystriedal miestny spevácky súbor Úľančanka. Kto by to bol povedal, že súbor koncom minulého roka oslávil už svoje 10 výročie? Svojimi piesňami spríjemňujú rôzne kultúrne podujatia v obci aj mimo nej. O spestrenie príjemných chvíľ sa postarala aj dychová hudba Častovanka, ktorá svojou hudbou prilákala na tanečný parket niekoľko párov. A do jednej hodiny po polnoci do tanca hrala hudobná skupina Typ. Z ich širokého repertoáru si každý mohol vybrať „tú svoju“. Myslím, že všetci prítomní sa dobre zabávali a na posilnenie tela dobre padol chutný
guláš, voňavá cigánska a mäkučké lokše. Ale
nechýbali ani sladké pochúťky pre maškrtné
jazýčky – domáce štrúdle, veterníky a rôzne
iné koláčiky. Kto si chcel odniesť malý darček z osláv mohol si v priestoroch Orlovne
zakúpiť obrázok, šperkovnicu alebo šamlík
a množstvo iných darčekových predmetov.

V ponuke bola aj kniha o rekonštrukcii kostola svätého Ladislava. A hovorí sa, že z konského chrbta je svet krajší, čo mohli potvrdiť veľké aj malé deti, ktoré si zajazdili na koníkoch. Na kurtoch sa strieľalo zo vzduchových pištolí, čo prilákalo najmä chlapcov. Ale
našlo sa aj zopár odvážnych dievčat. Aj počasie nám prialo, hoci nás meteorológovia
strašili výdatnými zrážkami.
Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať domácim účinkujúcim ako aj hosťom
a všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k spestreniu a príjemnému prežitiu Dňa obce.

Deň pre naše deti
1. jún je dňom všetkých detí na celom svete. Dňa 24. 06. 2017 sa
pod záštitou obce a OŠK na futbalovom ihrisku konala akcia venovaná práve našim ratolestiam. Na deti čakali zábavné atrakcie akými boli nafukovací hrad, nafukovacia prekážková dráha a šmýkačka, kde sa mohli nielen väčšie ale aj tie najmenšie deti dosýta vyšantiť. Aj napriek vysokým teplotám prilákala akcia nemálo rodín s deťmi. Najlákavejšou pre deťúrence bola nafukovacia prekážková dráha, na ktorej si mohli zmerať svoje sily. Okrem týchto na ne čakali aj
školení animátori, ktorí dozerali na bezpečnosť a postarali sa o rôzne
zaujímavé súťaže. Pre každého účastníka hier boli pripravené sladké odmeny. Nechýbalo maľovanie na tvár. Snehulienka vyčarovala
na detských tváričkách ich obľúbených hrdinov, žmurkajúcich motýľov alebo rozkvitnuté tváre. Deti sa mohli pri hrách stretnúť aj s rozprávkovými postavičkami ako je Elza, Mickey Mouse a Minnie a kamarát Mimoň. Pre detičky bolo pripravené malé občerstvenie. Nechýbala hudba a veselá nálada. Veríme, že táto akcia nebola poslednou a v ďalších rokoch príde medzi nás ešte viac rodín s deťmi. Určite mi všetci dáte za pravdu, že nie je nič krajšie ako radostný detský
smiech, ktorý sa ozýval v tento deň aj z futbalového ihriska.

MDD bezpečnostných a záchranných zložiek v meste Sereď
Deň detí oslávili naši prváci netradične, na vojenskom cvičisku. Dynamické ukážky policajtov, kukláčov, pyrotechnikov, kynológov, hasičov, záchranárov, jazdeckej polície i ženistov boli zaujímavé pre
malých i veľkých divákov. Ženijný prápor predviedol ukážku ako
rýchlo dokáže postaviť pontónový most. Ešte väčším zážitkom bolo,
že sa deti na ňom mohli previesť. Samozrejme v záchranných vojenských vestách a pod odborným dohľadom vojakov ženijného práporu. Videli aj požiar auta a rýchly zásah hasičov, ktorí najskôr „vystrihli“
zraneného vodiča a poskytli mu odbornú prvú pomoc. Počas celého
dňa si deti mohli pozrieť statické ukážky výstroja, výzbroje, techniky
riešenia krízových situácii všetkých zúčastnených bezpečnostných a
záchranných zložiek.
Deň detí v COOP Jednota
COOP JEDNOTA v Pustých Úľanoch pozvala prvákov, aby nakreslili na chodník všetko, čo si môžu kúpiť v COOP JEDNOTE. Deti kreslili ovocie, zeleninu, nanuky, sladkosti, chlieb, mlieko... a nakoniec
sa na chodníku objavil celý sortiment COOP JEDNOTY. Pomaľovaný
bol nielen celý chodník, ale aj malí umelci z oboch prvých tried. Ťažko bolo pani vedúcej vybrať víťazov. Nakoniec sa víťazmi stali všetci,
dostali sladkú odmenu – horalku, džús a lopty, s ktorými sa môžu
hrať v školskom klube.
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Najlepší guláš v Pustých Úľanoch
„Láska ide cez žalúdok“. Neplatí to iba pre
manželské páry. Aj krajiny a kraje si ľudia
spájajú s dobrým jedlom. Ľudia radi navštívia
krajinu, kde majú chutné jedlo. Taliansku kuchyňu si spájame najmä so špagetami a pizzou, vieme, že Francúzi nepohrdnú pripravenými slimákmi, Rusi varia dobrý boršč, Bulhari šašlík, Angličanov si spájame
s tzv. anglickou zeleninou, hoci častejšie jedia sendviče a rybu s hranolkami a pri návšteve Rakúska si každý rád dá viedenský rezeň so zemiakovým šalátom. Sú to stereotypy, ktoré všetci radi akceptujeme, ba priam
sa pri návšteve danej krajiny tešíme, že
ochutnáme niečo nové, ich tradičné.
A čo my tu na Slovensku? Ak sa nás cudzinci
pýtajú, aké tradičné slovenské jedlo by mali
ochutnať, čo by sme im odporúčali? Mnohých ľudí by asi napadli bryndzové halušky,
prípadne bryndzové pirohy, pričom tieto sa
varia najmä na strednom a východnom Slovensku a niektorým ľuďom nemusia vôbec
chutiť. Na chuť bryndzových halušiek si totiž treba zvyknúť. V našom regióne je oveľa
obľúbenejší vyprážaný rezeň, vyprážaný syr,
lokše a tiež kapustnica alebo guláš.
S jedlom je spojená aj časť spoločenského života v obciach. Okrem plesov, zábav a obecných slávností, kde sa občania stretávajú, sa
usporiadajú zabíjačkové alebo klobásové
hody, prípadne podujatia, kde sa predstavujú gazdinky so svojimi špecialitami. Dôležité
je najmä to, že obec ako celok žije.

Obľúbené podujatia sú rozličné kulinárske súťaže, v ktorých obce súťažia, kto navaril najlepšie bryndzové halušky, niekde
zase najlepšiu kapustnicu, najdlhšiu štrúdľu
a v Pustých Úľanoch sa po piaty raz občania
stretli pri súťaži o najlepší guláš. Toto podujatie sa už stalo tradíciou, na ktorú sa všetci
tešia. Počet tímov sa zvyšuje každým rokom.

Je pekné, že toľkí ľudia sú ochotní pripraviť
jedlo pre iných, pre svojich spoluobčanov.
Obecné zastupiteľstvo zabezpečí prístrešky pre jednotlivé tímy a keďže dobrý guláš
sa varí dlhšie, súťažné tímy od skorého rána
krájajú, smažia, pridávajú ingrediencie, miešajú a ochutnávajú, či má ich guláš tú správnu chuť. A zdá sa, že do tých gulášov pridávajú aj kus dobrej nálady, ktorá na tomto
podujatí panuje.
Všeobecne platí, že koľko gazdiniek, toľko druhov guláša. V každom prípade je treba veľa cibule, dobré mäsko, či
už hovädzie, bravčové, jahňacie alebo divina, sladká a štipľavá paprika ako aj iné koreniny,
aby guláš potešil mlsné jazýčky
návštevníkov.
Súťaž o najlepší guláš sa tento rok uskutočnila v sobotu
6. mája na tradičnom mieste
v Orlovni. Keďže počasie bolo
priaznivé, ako vždy aj tento rok
bolo všade plno ľudí a vládla
dobrá nálada. Prečo by aj nie?
Voňal guláš, hrala hudba, ozýval sa džavot detí a smiech dospelých. Toto podujatie jednoducho pozývalo samo.
Kvalitu jednotlivých gulášov hodnotila „odborná porota“, pozostávajúca z piatich členov. V spoločenskej miestnosti bol dlhánsky stôl a na ňom
misky s gulášom. Každý z porotcov dostal malú misku, lyžicu, papier na
poznámky a pero. Keďže sa súťaže zúčastnilo osemnásť družstiev, porotcovia postupne ochutnali všetkých 18 gulášov a poznamenávali si, ako ktorý chutil. Mohli hodnotiť bodmi v škále od 1 po 10. V niektorých
gulášoch boli zemiaky či halušky, niektoré boli čisto mäsové. Niektoré gazdiné pri-

dali aj zeleninu ako papriku, či paradajky,
iný guláš bol s fazuľou. Keďže všetky guláše boli výborné, pochybujem, že by niekto
dal iba 1 alebo 2 body. Na záver porotcovia dali do nádoby pri každej miske papierik, na ktorom bol počet bodov, na aký daný
guláš ohodnotili. Celkový počet bodov pre
jednotlivé guláše sa spočítaval za prítomnosti zástupkyne obce, ktorá to zapisovala.
Číslo tímu bolo prilepené zospodu na každej miske a až po spočítaní bodov sa porota
dozvedela, ktorému tímu ktorá miska patrila, takže hodnotenie bola objektívne, aj keď
chuťové poháriky jednotlivých členov poroty mohli byť nastavené subjektívne. Niekto
má rád guláš pikantnejší, niekomu chutí guláš, v ktorom je aj zelenina, iný obľubuje vôňu húb.
Z osemnástich družstiev vyhral tento rok
tím Pegas, ako druhý sa umiestnil Buda
Team a tretie miesto zaujal Klobáskový klub
Sládkovičovo. V každom prípade boli úspešní všetci, lebo každý guláš chutil skvelo a
kotlíky jednotlivých družstiev sa vyprázdňovali veľmi rýchlo. A tešili sa všetci. Počasie nám prialo, stretli sa rodinky aj známi a
všetci sa dobre cítili. Viaceré mamičky boli
isto radi, že nemusia sobotňajšie predpoludnie stráviť pri sporáku, ale mohli sa pobaviť a zároveň mali obed pre rodinu. Súťaž
o najlepší guláš sa opäť vydarila. Všetci odchádzali nasýtení a v dobrej nálade a určite sa tešia na nasledujúci 6. ročník. A tí, ktorí zatiaľ nesúťažili, si už možno kupujú kotlíky, aby na budúci rok ukázali, že aj oni vedia
uvariť chutný guláš.
Neviem, či práve guláš je naše tradičné slovenské jedlo. Privlastňujú si ho Maďari, ponúkajú ho aj v rakúskych alebo českých reštauráciách, takže sa dá povedať, že je to
naše stredoeurópske jedlo. Slováci a Slovenky však varia guláš tradične výborný. Určite
sa o tom presvedčíte v Pustých Úľanoch.
Dagmar Špildová
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Zazvonil zvonec a školského roka oznámil koniec
Čas v škole beží rýchlo a ani sme sa nenazdali a je tu koniec ďalšieho školského roka. Zhrnúť všetky aktivity, vydať vysvedčenia a hurá
vytúžené prázdniny. Spomenúť si na množstvo podujatí, ktoré sa počas roka odohrali, nezabudnúť na žiakov a pedagógov, ktorí
sa do nich zapojili, je náročné a vlastne aj nemožné. Dôležité v živote školy je všetko. Každý jeden deň, každá vyučovacia hodina. Priblížime vám tie okamihy, výsledkom ktorých
sú umiestnenia na okrese, kraji i v celonárodnom meradle, no dôležité sú aj tie nemerateľné, ktoré zanechávajú stopu na osobnosti
žiaka, teda usmerňujúce slová, spoločné rozhovory, či malé gestá, kladné príklady.
• V zimnom období sa v Galante uskutočnilo okresné kolo v matematickej olympiáde.
Úspešnou riešiteľkou sa stala žiačka 9.B Lucia
Kocmanová.
• Naša škola usporiadala turnaj vo florbale. Stretli sa tu družstvá zo základných škôl
z Jelky, Veľkých Úľan, Horných Salíb a Pustých Úľan. Po odohratí šiestich zápasov sa ví-

do biologickej i chemickej olympiády. Zastúpenie sme mali
v okresnom
kole Bio- kategória E. Zúčastnila sa
na ňom žiačka 5.B Paulína
Strnádelová.
Umiestnila sa
na 4. mieste v
konkurencii so žiakmi 8. a 9. tried. V kategórii D, po intenzívnej príprave sa žiak 7. ročníka Juraj Vrbovský umiestnil na I. mieste a
jeho spolužiačka Zuzana Bittová na 3. mieste. Na okresnom kole chemickej olympiády
sa úspešnou riešiteľkou stala Kristína Šimeková.
• Pravidelne sa zúčastňujeme a získavame
pekné umiestnenia aj v súťaži Mladý záchra-

ťazom stalo družstvo našej školy. Spomínaní
florbalisti dosiahli pekný úspech aj v okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo v Športovej
hale v Seredi, kde obsadili 2. miesto.
• V marci 2017 sa 29 žiakov I. a II. stupňa
zúčastnilo medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN. Úspešnými riešiteľmi sa stali Nina Skyčáková, Adam Botka a Matej Herzog. Šampiónom školy sa stal Adam Botka.
• Každoročne sa zapájame do recitačných
súťaží Čaro slova. Úspech v tomto školskom
roku zaznamenal žiak Martin Boris, ktorý ako
víťaz v kategórii próza našu školu reprezentoval v apríli aj na krajskom kole v Trnave.
• Žiaci našej školy sa úspešne zapájajú

nár CO. Tento rok sme si po preverení teoretických a odborných zručností odniesli 5.
miesto. Okresného kola Mladých zdravotníkov, ktoré sa konalo v Galante sa zúčastnili 2 družstvá našej školy. Mladý zdravotníci I.
stupňa získali 3. miesto a ich starší kolegovia
6. miesto.
• Po víťazstve v okresnom kole naše volejbalistky postúpili na krajské majstrovstvá do
Senice. Po prehre s domácimi a výhre nad
dievčatami s Trakovíc sme v trnavskom kraji
skončili na 4. mieste.
• Úspešne sa vrátili naši žiaci z celoslovenskej súťaže v stavbe a programovaní robotov
pre základné a stredné školy, ktorá sa ten-

to rok konala v Martine. Adrián Peško, Matej Herzog, Adam Botka, Matej Sudovský, vo
svojich kategóriách obsadili dve 2. miesta a
jedno 1. miesto. na záverečnom vyhodnotení naše družstvo bolo dvakrát pochválené za
inováciu Robotickej ruky. Budú ju môcť od
budúceho roka používať všetky školy na Slovensku, ktoré pracujú s LEGOM. Druhú pochvalu dostali za programovanie robota futbalistu s kamerou, ktorú zvládli v krátkom
čase. Lepšie od nich bolo už len družstvo
stredoškolákov.
• Naši žiaci absolvovali lyžiarsky výcvik vo
Vrátnej doline. Pri výcviku pedagógom pomáhal i certifikovaný inštruktor lyžovania.
Okrem hlavného programu- naučiť sa základy lyžovania a upevniť lyžiarske spôsobilostizažili aj výlet kabinkovou lanovkou na Chleb.
• Navštívili nás aj zástupcovia Cirkusu
Karlson, ktorí nám urobili odborný výklad
o plazoch, ako je pytón kobercový, tigrovaný a albín, veľhad kráľovský a koralovka, kajman okuliarnatý, gekóny, agany, ale i pavúky
a krokodíl.
• Deti v ŠKD privítali herečku, ktorá svojimi
ručne vyrobenými bábkami a zaujímavými
kuklisami priblížila príbeh o Palculienke formou divadla jedného herca.
• Úspešne prebehol zápis do prvého ročníka. Vždy sa veľmi tešíme na nových žiačikov,
ktorí pribudnú do našej veľkej školskej rodiny. Zapísaných je veľa šikovných detí, ktoré zvládli pripravené testy a teraz sa tešia na
september.
• Nezabúdame na ľudí, ktorí sú odkázaní
na pomoc iných. Preto žiacke hliadky vyšli na
Deň narcisov do ulíc s týmito žltými symbolmi Ligy proti rakovine, aby umožnili obyvateľom Pustých Úľan finančne podporiť onkologicky chorých pacientov a pripojili sa tak
ku všetkým žiakom i zamestnancom našej
školy.
• Podporujeme recyklovanie, zdravú školu
a ochranu prírody, a tak každoročne pripravujeme zber papiera. Každá trieda sa snaží o
čo najlepší výkon a nazbieranie čo najväčšieho množstva papiera
• Každý rok sa stretávame na Školskej Akadémii. Aj v tomto roku sme sa stretli, aby
sme sa tancom , spevom a hudbou rozlúčili
so školským rokom a poďakovali sa tak zároveň aj učiteľom za ich lásku, starostlivosť, námahu a pomoc pri napredovaní.
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Baltík
Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili do
medzinárodnej súťaže v programovaní BALTIE 2017. 95 žiakov sa zapojilo do riešenia
úloh v domácom kole, odkiaľ najlepší postúpili do školského kola. Po úspešnom zvládnutí úloh v školskom kole deväť žiakov reprezentovalo našu školu v krajskom kole,
ktoré organizovala naša škola za účasti ZŠ
Angely Merici z Trnavy a ZŠ Koperníkova
z Hlohovca.
V kategórii A Dominika Roštáková získala 1. miesto a Leon Eliáš 2. miesto. V kategórii C Matej Herzog obsadil 1. miesto a Matej
Sudovský 3. miesto. Svojim umiestnením sa
kvalifikovali do finále.
Naša škola bola dňa 10.6.2017 jedným zo
štyroch miest Slovenska, na ktorej sa konalo
finále medzinárodnej súťaže v programovaní Baltík 2017. Spolu so slovenskými deťmi
súťažili aj deti z Čiech a Poľska – online 622
detí. Na našej škole si svoje vedomosti overovalo 41 súťažiacich zo siedmych škôl, prevažne zo západnej časti Slovenska. Zastúpenie bolo vo všetkých kategóriách A,B,C a dokonca jedna programátorka bola zo strednej
školy v kategórii D. Naši súťažiaci Dominika Roštáková, Leon Eliáš, Matej Herzog a Matej Sudovský dosiahli pekné umiestnenie
v rámci celej súťaže. Najlepšie sa umiestnil
Matej Herzog, ktorý obsadil 9. miesto v rámci Slovenska. Všetkým mladým programáto-

rom srdečne blahoželáme.
Ing. M. Roštáková ZŠ Pusté Úľany
Finále Baltie 2017 bolo na ZŠ Pusté Úľany
zorganizované úžasne. Všetko bolo starostlivo pripravené, včítane sprievodného programu. Deti, učitelia aj rodičia mohli obdivovať ukážky práce s programovateľnými robotmi Lego Mindstorm a s Nao Robotom,
ktorého predviedol pán riaditeľ Ondrej Borek. Nao Robot osobne pri zahájení privítal
účastníkov súťaže, čo nadchlo všetkých zúčastnených. Po vylosovaní súťažných počítačov a spoločnom fotografovaní sa deti rozišli

do súťažných miestnosti a 180 minút usilovne súťažili. Snažili sa naprogramovať 8 neľahkých súťažných úloh. Všetko fungovalo, súťažný server vydržal nápor súťažiacich
z 3 zúčastnených štátov – Slovenska, Češka
a Poľska. Pán učiteľ Michálek všetko priebežne fotograficky dokumentoval a už počas
súťaže bola k dispozícii zdieľaná fotogaléria na internete. Ďakujeme pánovi riaditeľovi Borekovi a všetkým organizátorom na čele
s pani Martou Roštákovou za krásnu súťaž
a za príjemnú atmosféru, ktorú svojim nadšením vytvorili. Tešíme sa na budúci rok.
Ľudmila Galbavá ZŠ Nitra

Na pomoc Základným školám
V dnešnej modernej technicky náročnej dobe
sa neraz stretávame na prvý pohľad s nepochopiteľnými technickými novinkami. Sociálne siete, rozhlas, tlačové médiá, televízia a
napokon internet, nás neustále zahlcujú novými a novými informáciami. V tomto informačnom toku sa neraz prezentujú klamlivé ,
alebo zavádzajúce polopravdy. Nechcem posudzovať, alebo kritizovať takúto formu informácií. Dovoľte mi, aby som upriamil Vašu
pozornosť na ľudí, ktorí žijú medzi nami. Náš
spoluobčan Ing. Martin Viselka spolu s kolektívom, ako autor programu Classroom Management System, vyvinuli počítačový program
nezávislí na internetovej sieti na pomoc pri
výučbe žiakov základných škôl na Slovensku. Tento výučbový program predstavili aj
na Základnej škole v Pustých Úľanoch. Môžeme byť právom hrdí, že takýchto odborníkov máme na Slovensku, ktorí posunuli latku
v základnom vzdelaní našich detí na vyššiu
úroveň. Ing. Viselku som požiadal o podrobnejšie informácie.
Čo sa skrýva pod názvom programu Classroom Management System?
Je to manažment systém pre ovládanie triedy, treba si to predstaviť ako počítačový
program. Ten sa nainštaluje na hlavný učiteľský počítač a ten začne v triede komunikovať
s ostatnými žiackymi zariadeniami ako sú PC
a tablety. Učiteľ potom môže sledovať prácu
žiakov bez toho, aby chodil ku každému žia-

kovi a pozeral mu na obrazovku. Ak napríklad
chce rozobrať problém jedného zo žiakov,
môže jeho obraz odoslať aj na interaktívnu
tabuľu a ostatné zariadenia žiakov uzamknúť.
Ako a kedy vznikla myšlienka vytvoriť tento program?
Asi pred rokom. Dodávame aplikácie pre základné školy a vedeli sme, že tomu musíme
dať hlbší zmysel. Chýbala nám a hlavne našim klientom možnosť sledovať žiacke zariadenia v sieti. To bol problém, pokiaľ žiaci pracovali napríklad s elektronickými cvičebnicami, učiteľ musel chodiť po triede alebo priamo počítačové triedy boli orientované tak,
aby každý žiacky chrbát smeroval k tvári učiteľa. Keďže existovali riešenia, ktoré buď boli
finančne nedostupné, neboli multiplatformné a celkovo neprispôsobené na reálnu prácu
v školstve, povedali sme si, že je čas to zmeniť.
Čo je prínos vo výučbovom procese?
Nikto z nás neočakáva, že by mal nahradiť
klasické vyučovanie. Myslíme si, že žiak by
mal najskôr zvládnuť to, čo vyžaduje učiteľ.
Produkt spolu s ďalším kontentom je doplnkový a vhodný na precvičovanie toho, čo sa
žiak naučil alebo na zhrnutie výučby. Jeho výhodou na rozdiel od papierových je ten, že
cvičenia sa generujú nové a žiak môže precvičovať to, čo potrebuje dookola, ak mu to
nejde. Zároveň je tam obrovský psychologický efekt. Dieťa s tabletom vníma aktivitu viac

ako hranie, nie ako učenie.
Je zložité zaviesť tieto systémy do škôl?
Ani nie, celé to funguje automaticky, stačí to
len ako bežné programy nainštalovať.
Prezentovali ste tento váš program v zahraničí?
Áno vo Frankfurte na Buchmesse 2016. Viacerí boli zaskočení, že na Slovensku sú takéto možnosti. Nás zase zaskočilo, že naše školy
sú v priemere lepšie vybavené ako nemecké.
Niektorí nám popravde neverili, že na dedinských školách je bežné, že má škola viacero
interaktívnych tabúľ. Alebo, že škôlka má interaktívnu tabuľu u nich nie je úplne bežné.
Ktoré vyučovacie predmety tento systém
obsahuje?
Momentálne matematiky, slovenčiny, angličtiny, doplnkové predmety na informatiku, vychádzajú akurát ďalšie matematiky, prírodoveda, chémia a fyzika.
Vaše predstavy a zámery do budúcnosti,
ako ďalej, čo pripravujete?
Pripravujeme systém na testovanie a tvorbu testov pre učiteľa a žiakov. Zároveň sú to
ďalšie doplnkové veci pre menších na rozvoj
motoriky, vizuálnej pamäti, pre starších napríklad na programovanie.
Dovoľte mi aby som Vám, a celému kolektívu
na záver poďakoval za túto mimoriadnu prácu, ktorú pripravujete na pomoc vo výučbovom procese na našich základných školách.
Ivan Takáč

www.puste-ulany.sk

7

Skončil sa školský rok - je čas na hodnotenie
Aký bol školský rok 2016/2017? Určite v mnohom iní ako predchádzajúci, ale v mnohom i
rovnaký, pretože to čo je dobré a osvedčené
netreba meniť, skôr zdokonaľovať k lepším výsledkom. To už posúdia všetci zainteresovaní rodičia, zriaďovateľ, učitelia v základnej škole.
Počet detí, ktoré navštevovalo našu materskú
školu sa stále zvyšuje, kapacita detí bola naplnená. Materskú školu navštevovalo 84 detí.
O výchovu vzdelávanie a prevádzku sa staralo 16 zamestnancov, z toho 8 učiteliek v štyroch triedach. V malej a veľkej triede bol počet
detí navýšený o tri deti. Každým rokom sa počet detí zvyšuje. Tým, že sme otvorili v tomto
školskom roku štvrtú triedu mohli sme prijať
všetky deti, ktoré dovŕšili tri roky, niektoré aj
mladšie, preto myslíme aj do budúcna. Spolupracujeme s p. starostom, máme vypracovaný
a podaný projekt na schválenie výstavby ďalšieho pavilónu.
Aj v tomto školskom roku sme uskutočnili pre
deti veľa aktivít. Pri ich realizácii nemožno nespomenúť aj sponzorov - rodičov, ktorí nám
k aktivitám prispeli rodičovským príspevkom,
príspevkom 2%, zabezpečovali občerstvenie,
pomohli prineseným papierom. Za to všetko
im ďakujeme. Ďakujeme za spoluprácu a pomoc hlavne rodičom predškolákov, ktorí odchádzajú do základnej školy, kvietok na rozlúčku sme prijali ako prejav vďaky a úcty, ktorá patrí i Vám rodičom.
Spomeniem najmä tie aktivity, ktoré sa konali v druhom polroku, pretože o prvom sme už
informovali v predchádzajúcom časopise.
Vo februári sa deti tešili na karneval. Rodičia
im pripravili masky, tancovali sme a veselili sa
celý týždeň.
V marci sme výchovno-vzdelávaciu prácu zamerali na knihy. Uskutočnili sme výstavky
kníh, časopisov. Predškoláci sa venovali predčitateľskej gramotnosti. Niektoré deti poznajú
písmená abecedy a vedia už aj čítať.
V apríli sme sa pripravovali na Veľkonočné
sviatky. Deťom vštepujeme ľudové zvyky a
tradície nášho regiónu, aby poznali ctili si a
zachovávali tradície. Deti maľovali kraslice, vy-

rábali sliepočky, zajačiky,
zhotovili si výstavky.
Navštívili sme aj farmu
u p. Kučeru. P. Kučerová nám venovala svoj čas,
ukázala a oboznámila deti
so životom zvierat na farme, za čo jej ďakujeme.
Mesiac máj bol pre nás
najvýznamnejší a bohatý na aktivity, pretože sme
sa pripravovali na sviatok mamičiek. Pani učiteľky pripravili s deťmi pekný kultúrny program. Uskutočnili besiedky pre
rodičov v každej triede. Dojatie mamičiek hovorilo za všetko, ďakujem pani učiteľkám za
ich námahu a krásne vystúpenie detí.
V tomto mesiaci sa uskutočnil aj zápis detí na
budúci školský rok. Ukázalo sa, že kapacita
detí je znova naplnená. Predškoláci sa boli zapísať do prvej triedy základnej školy. Bolo prijatých 24 detí.
Mesiac jún bol mesiacom radosti, ale i nostalgie za všetkým a hlavne deťmi, ktorých štafetu preberá základná škola.
Hneď prvého júna sme oslávili s deťmi MDD.
Pripravili sme pre deti deň plný hier, súťaží a
prekvapení. Oslavy pokračovali ešte celý týždeň. Deti tancovali, súťažili na školskom dvore, veselili sa na zábavných vystúpeniach a
bábkovom divadle, ktoré boli venované ich
sviatku.
Predškoláci si pripravovali kultúrny program
na obecné oslavy. Deti svojimi piesňami a tančekmi zabavili rodičov i našich občanov. Bolo
to ich posledné vystúpenie ako „škôlkarov“.
Nesklamali, potešili sme sa aj s pani učiteľkou
Evičkou, že napriek ich detskej netrpezlivosti,
nepokojnosti sa dokázali prezentovať ako budúci školáci.
A na koniec musel prísť čas rozlúčky. Každý rok ho sprevádza zvláštna atmosféra. Tento rok bola plná neskrývaného dojatia. Ďakujeme rodičom za ich slová vďaky. Môžem
konštatovať, že po rokoch som pocítila uzna-

nie práce učiteľky v materskej škole, veľmi si
to vážim.
Deti sa rozlúčili s mladšími spolužiakmi, pani
učiteľkami, pani upratovačkami, pani kuchárkami a pani vedúcou školskej jedálne. Zaspievali im piesne na rozlúčku a obdarili kvietkom.
Skončil sa školský rok 2016-2017. Aký bol v
materskej škole?
Bol plný lásky, radostných chvíľ i starostí, pretože najviac ich prináša život s deťmi .
Bol o zodpovednosti, ktorú mali pani učiteľky
za zverené deti.
Bol o kamarátstve medzi rovesníkmi.
A hlavne o výchove a vzdelávaní, ktoré materská škola poskytuje prostredníctvom pedagogických zamestnancov. Chcem sa poďakovať
pani učiteľkám, za všetko, čo pre deti urobili.
Pretože i keď si to možno mnohí neuvedomujú, povolanie učiteľky v materskej škole je veľmi náročné. Zahŕňa v sebe veľa pozícií. Učiteľka musí okrem vzdelávania zastúpiť i mamičku, opatrovateľku, pofúkať boľačku, pohladiť
líčko, potešiť... Je to práca spoločnosťou nedocenená. Učiteľky ju berú ako poslanie, napĺňa ich. Túto prácu môže vykonávať len ten,
kto má rád deti.
Všetci sa už tešíme na prázdniny a po nich na
privítanie nových malých škôlkarov.
Želám všetkým, deťom i rodičom pekné
prázdniny a veľa radostných zážitkov so svojimi deťmi.
Riad. Anna Kašubová

Púť do Svätej Zeme
V dňoch 10.5. – 17.5.2017 sa niekoľko našich spoluobčanov zúčastnilo púte do Svätej
Zeme, ktorú organizoval dekanát v Seredi.
Svätá zem je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho harmonického duchovného vývoja. Tu vznikli biblické dejiny Starého a Nového Zákona, ktoré
podnietili rozvoj novej civilizácie na všetkých
kontinentoch. Tu je kolíska troch svetových
náboženstiev – židovstva, kresťanstva a islamu.
Púť sa začala príletom do Tel Avivu a následne transferom do Betlehema. Prehliadka Betlehema sa začala návštevou baziliky Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov a jaskyne
Mlieka. Z mnohých miest, ktoré boli v programe púte, je nutné spomenúť návštevu Ain

Karem a miesta narodenia Jána Krstiteľa, Kafarnauma – miesta narodenia sv. Petra, Tabgha – miesta zázračného rozmnoženia chleba a rýb. Pobyt pri Genezaretskom jazere,
kde bola možnosť zakúpenia tradičnej ryby
sv. Petra, presun k rieke Jordán, kde Ján Krstiteľ krstil a mnohí pútnici si tu obnovujú svoje krstné sľuby. V Káne Galilejskej, v mieste
prvého zázraku premenenie vody na víno, si
mohli manželia obnoviť svoje manželské sľuby. Navštívenie Nazareta a prekrásnej baziliky
Zvestovania a Kostola sv. Jozefa. Veľkým zážitkom bolo vystúpenie na horu Tábor a prehliadka kostola Premenenia Pána. Návšteva
Olivovej hory, miesta kde Pán Ježiš plakal nad
Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady a baziliky Agónie /smrteľného zápasu

Pána Ježiša/, prehliadka Betánie a návšteva
Lazarovho hrobu. Mimoriadnym zážitkom bol
prechod Júdskou púšťou do mesta Jericho,
príchod k Mŕtvemu moru, kde bola možnosť
okúpať sa a vyskúšať slaný kúpeľ. Veľmi krásny zážitok bol výlet na Massadu, miesta, ktoré
vybudoval kráľ Herodes. No najväčším zážitkom bolo navštívenie Jeruzalema, prehliadka
starého mesta, prehliadka Krížovej cesty – Via
Dolorosa, prechod k Múru nárekov, navštívenia Večeradla, kde sa uskutočnila posledná
večera a vrcholom celej púte bolo navštívenie baziliky Božieho hrobu.
Navštíviť a poznať miesta Svätej zeme je neopakovateľný a hlboký zážitok a zostáva duchovným bohatstvom na celý život.
Klejová Anna
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Hudba je kráľovstvo medzi nebom a zemou
Absolventským a záverečným koncertom zavŕšila školský rok 2016/2017 aj pobočka ZUŠ,
pôsobiaca v Pustých Úľanoch. V Kultúrnom
dome hrou na klavíri, akordeóne a spevom
žiaci 4.roč. 1.časti Bibiana Podstrelená, Elena
Čižmádiová, Miroslava Krullová, Paulína Strnádelová a Lukáš Horváth absolvovali 1. časť
1. stupňa základného štúdia. Žiačka 3. roč. 2.
časti Dominika Krullová slávnostne ukončila
štúdium 1.stupňa základného štúdia dokonca v 2 hlavných odboroch - hrou na klavíri a
hrou na zobcovej flaute. Na koncerte, okrem
absolventov, vystúpili aj ostatní žiaci vyšších
ročníkov a dievčatá z tanečného odboru.
Absolventom prajeme veľa energie a chuti do zvládania čoraz ťažších a ťažších skla-

dieb v ďalšej časti štúdia. Dominike úspešné prijatie na strednú školu v budúcom školskom roku. Žiaci prípravného a 1. až 3. ročníka potešili spevom, sólovou a 4-ručnou
hrou poslucháčov na záverečnom koncerte v ZŠ. Tešíme sa na ďalšie koncerty v budúcom školskom roku, najmä na tradične „netradičný“ vianočný koncert, na príprave ktorého sa podieľajú všetci žiaci a pedagógovia
školy. Tieto koncerty sú pre viacerých pokračovaním ich úspešnej účasti na viacerých súťažiach. V Sládkovičove na Klavírnej súťažnej prehliadke sa žiačka p.uč. Márie Kovačevičovej Dominika Roštáková, 2.r., umiestnila
v bronzovom pásme, žiačky Tamara Vašková,
4.r. a Ľubica Karnišová, 3.r. 2.č. sa umiestnili
v strieborných pásmach
vo svojich kategóriách.
Bronislava Kubicová, 3.r.,
pod vedením p.uč. Jany
Foríškovej, získala v 3.
kategórii bronzové pásmo. Na akordeónových
súťažiach v Novej Bani
a Kremnici výborne „zabojoval“ Lukáš Horváth.
V silnej konkurencii v sa
umiestnil v bronzových
pásmach. Ani speváci p.
uč. Márie Pellerovej nezaháľali.

V okresnom kole súťaže Slávik Slovenska
žiačka prípravného ročníka Vaneska Adamiová v 1. kategórii získala 2. miesto, Juraj Vrbovský v 3. kategórii strieborné pásmo. Súťažiacim gratulujeme a pedagógom ďakujeme za ich prípravu.
Veľmi nás teší záujem žiakov o štúdium na
ZUŠ, rodičom, i starým rodičom, ďakujeme
za ich podporu. Chceme pripravovať talentovaných žiakov na vyšší typ školy, ale chceme aj vychovávať vzdelaných „konzumentov“ hudobného umenia a zabezpečovať
rozvoj estetickej výchovy vo všetkých umeleckých odboroch.
Srdečne Vás pozývame na naše koncerty, tešíme sa na spoločné stretnutia „v kráľovstve
hudby, tam niekde medzi nebom a zemou.“
Všetkým Vám prajeme krásne leto.
Mgr. Jana Foríšková

www.puste-ulany.sk
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Ochrana životného prostredia a ekológia
Milí spoluobčania!
Dovoľte mi, aby som vás previedla po našej
dedine i chotári a mojimi očami vám priblížila ten krásny obraz...
Začiatkom mesiaca apríl sa v našej obci konalo jarné upratovanie. Mala som službu pri
kontajneri na Pažiti. Ďakujem všetkým spoluobčanom, ktorým nie je ľahostajná čistota
našej obce a jej okolia a využili možnosť likvidácie odpadu zo svojich dvorov. S nemým
úžasom som sledovala traktor s plne naloženou vlečkou odpadu z nášho chotára. Do
jedného kontajnera sa tento odpad nezmestil a musel byť rozdelený rovnomerne do viacerých kontajnerov. Možno si niektorí z nás
myslia, že členovia poľovníckeho združenia sú tu na to, aby spolu so zamestnancami
obecného úradu zbierali odpad, ktorý nám
v priebehu roka zavadzia doma. O to smutnejší je fakt, že v týchto odpadkoch za obcou
sa nachádzajú také odpadky, ktoré v rámci
separácie môžu skončiť v kontajneroch rozmiestnených po obci. Podotýkam, že v minulom roku boli roznesené do každej domácnosti informačné materiály o separovanom
odpade. Asi pre niektorých zbytočne. Predsa
nebudeme vláčiť prázdne obaly z vody, piva,
keksov,... do obce, keď sa ich môžeme zbaviť
priamo tam kde sme - v prírode!

Skláňam sa pred všetkými, ktorý si v tento upratovací deň našli čas a išli zbierať odpad po nás!
Sú necelé dva mesiace po tomto upratovaní
a výsledok? Choďte sa sami pozrieť na koniec
rekreačnej ulici, pozrite sa do kríkov smerom
na stanicu, do vetrolomkov smerom do Abrahámu,... Úsudok si urobte sami a snáď uznáte, že nezveličujem.
Táto nečistota sa však nesie aj celou obcou.
Pretože je pre nás obtiažne krabičku z cigariet, obal z cukríkov či keksov, fľašu alebo plechovku od malinovky doniesť domov a tam
odhodiť do smetného koša. Načo aj! Veď ten,
ktorý býva v dome, pred ktorým svoj odpad
odhodíme, je povinný to po nás odpratať. A
v neposlednej miere to po nás zdvihne ten
obecný ujo, ktorý chodí po dedine s káričkou
a zbiera odpadky. To je fakt smutné! V tomto
štýle však vychovávame aj svoje deti. Pozrite
sa na smetné koše v centre obci v čase, keď
naša mládež ide domov zo školy. Smetný kôš
prázdny a odpadky okolo neho. Že nezveličujem, si môžete overiť v našej škole, kde
vám pani učiteľky a pani upratovačky potvrdia, že s týmto problémom bojujú aj tam!
Vzor deťom dávame však my – rodičia!
Pozrime sa k veľkým kontajnerom. Fľaše,
plasty, papiere... mimo nich!

Ako mnohí z našej obce aj ja mám psíka.
Rozhodla som sa, že ho začnem venčiť aj ja.
Takto aspoň nebudem musieť čistiť jeho výbeh od výkalov. Urobí to za mňa niekto druhý. Ten, pred domom ktorého môj psík urobí svoju potrebu. A že potrebu môjho psíka vezme do svojej zvedavej ručičky dieťatko
skôr, než ho okríkne obozretná mamička, ma
predsa nemôže trápiť!
Je tu leto, prázdniny a s nimi dlho očakávané
grill – párty. Už sa teším, ako po celodennej
pekelnej pálave si večer vyvetrám byt. Len
škoda, že nie vyvetrám ale vyúdim! V štipľavom dyme sa predsa super spí a na druhej
strane, údené sa tak rýchlo nepokazí. Možno si to myslia aj tí, ktorí pália plasty a nedávajú ich do kontajnerov. Pravdepodobne
niekde na internete vyčítali, že dym s plastov
má ešte lepšie konzervačné účinky na ľudské telo!
V závere môjho krátkeho príhovoru sa chcem veľmi poďakovať tým občanom, ktorým
ochrana životného prostredia nie je ľahostajná. Tým, ktorý separujú, neodhadzujú smeti
na ulici, za obcou, či akýmkoľvek iným spôsobom priložia ruku k pozitívnemu dielu!
Ing. Anna Ivánková
predsed. komisie pre ochranu
životného prostredia a ekológiu

Záhradkári v našej obci
Tento rok je pre nás záhradkárov výnimočný. Pripomíname si totiž 60. výročie založenia Slovenského zväzu záhradkárov. A pred
45-timi rokmi naši otcovia a starí otcovia
v Pustých Úľanoch založili Základnú organizáciu SZZ. Za bývalého režimu zväz záhradkárov prežíval veľký rozmach.
U nás v obci združoval viac než 150 členov.
Po zmene režimu a zrušení výkupov ovocia
a zeleniny prestal byť pre mnohých atraktívnym a dnes s nostalgiou hŕstka 50 – tich nadšencov zachováva tradície našich predkov.
Výnimočný bude pre nás však aj svojou suchosťou. Aspoň prvý polrok určite. Naša dedina leží v najsuchšej oblasti Slovenska. Ani
meteorológovia nevedia povedať prečo našu
dedinu obchádzajú tak dokonale mraky. Asi
tu máme nejaký zvláštny magnetizmus, ktorý odpudzuje mraky! Iste ste si to všetci všimli, že u nás prší len vtedy, keď mraky nemajú kam uhnúť! Za posledné roky sme si suchých rokov užili dosť. Tento rok však bude
pre našu dedinu určite rekordným! Keď udreli zimné mrazy, tešili sme sa, že nás konečne pomerne tuhá zima zbaví škodcov. Avšak
mrzlo na sucho bez snehovej periny a tak vymrzla voda v pôde, ktorú nám priniesli jesenné mraky. Jar nám priniesla len dva výdatnejšie dáždiky. Nič iné nám nezostáva len denno denne polievať! Avšak je to takmer len
na prežitie. Semená zle klíčili, respektíve sa
mnohé cez deň v rozpálenej zemi usmažili,
rastliny zle rastú, stromy vysychajú...

Nikto z nás nezaháľa a každú
voľnú minútku strávi v záhradke, aby sme v druhej polovici
roka mali čo vystavovať, či u nás
v obci, v okrese alebo regióne.
Prvú marcovú nedeľu sme sa zišli
na schôdzi, kde sme zhodnotili minuloročnú prácu a vytýčili
sme si ciele na tento rok. Ciele sú
veľké, ale či to zvládneme vďaka extrémnemu počasiu, ukáže
len čas! O necelé tri týždne na to
sme usporiadali prednášku a odbornú ukážku rezu ovocných stromov a kríkov. Konala sa v záhrade p. Reháka. Kto si našiel čas a prišiel, neoľutoval. Zabezpečili sme
najlepšieho lektora z okresu pána Ing. Milana
Németha zo Serede. Po mnohých skúsenostiach si dovolím konštatovať, že je to najlepší lektor na Slovensku. Tých necelých tridsať
ľudí, čo sa nás tam zišlo, mi isto dá za pravdu.
Tá štvorhodinová prednáška a ukážka dala
veľa aj našim domácim skúseným záhradkárom. Človek sa totiž učí po celý život!
V druhej polovici mája sa tradične každoročne v Dome Matice slovenskej v Galante koná
okresná vedomostná súťaž žiakov Mladý záhradkár v dvoch kategóriách. Za prípravu
žiakov som už tradične zodpovedná ja.
Chcem sa touto cestou poďakovať p. učiteľke
Strnádelovej za jej nezištnú pomoc.
Že boli naše žiačky tradične doslovne nabité
vedomosťami svedčia výsledky. V prvej kate-

górii (mladší žiaci) prvé miesto získala Miška
Krullová a druhé miesto Laura Kissová. Obe
dievčatá získali plný počet bodov a o víťazke
rozhodla len rozstrelová záludná najrýchlejšia odpoveď. V druhej kategórii starších žiakov prvé miesto získala Lucia Belková a Miška Labudová skončila na piatom mieste. Odpoveď na to, že prečo každý rok naše deti
stoja na stupni víťazov je jediná. Deti sa najlepšie naučia spoznávať rastliny tak, že ich
opakovane vidia a dotknú sa ich a nedokážu
sa ich naučiť cez internet!
Čo dodať na záver? Zostáva nám nejaký ten
mesiac na to, aby sme dokázali uchrániť pred
pekelnou páľavou to, čo sme zasiali a mohli
sme začať zbierať a vystavovať plody našej
práce na výstavách.
Tak nám držte milí spoluobčania palce...
Spracovala: Ing. Anna Ivánková
tajomníčka ZO SZZ
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Detské “stretká”
Myslím, že naša obec patrí medzi tie menšie, avšak mnohí z nás ani nevieme, čo všetko nám ponúka. Každý piatok podvečer,
keď prechádzam dedinou do farského centra, stretávam ľudí s otázkou, kam som sa
vybrala. Ako vždy, moja odpoveď znie, na
,,stretko“. Prekvapení majú ešte zopár otázok. Ani vy neviete o aké stretká ide? Tak
vám ich trošku priblížim.
Naše spoločenstvo prechádzalo uplynulé roky viacerými zmenami. Menili sa vekové kategórie a zoskupenia ľudí. Pamätám si,
že som tam ešte ako malá trávila čas s mojou rodinou a zopár ďalšími rodinami s deťmi. Neskôr z toho vznikol zbor. Vždy v piatok
sme sa stretli, porozprávali sme sa o uplynulom týždni a nacvičili piesne na nedeľnú sv. omšu. Takto sa schádzame každý druhý piatok aj doteraz. Stretávajú sa s nami
aj staršie dievčatá či viacero členov rodiny.
Okrem spestrenia svätej omše sa nám z času
na čas naskytnú aj iné akcie, ktoré si vyžadujú dlhšiu prípravu zladenia tónov nástrojov
či spevu. Všetci si nájdeme čas, aj keď je to
častokrát náročné. Pre deti to ale okrem spevu chcelo oživenie. Visela tu otázka, ako prilákať deti, pretože nás tam nebolo veľa. Spolu so staršími dievčatami, za ktoré som vďačná, pretože sú mi veľkou oporou, sme sa do
toho pustili. Zo začiatku nám pomáhali dospelí, no viete, deťom je lepšie, ak majú pri
sebe niekoho rovnocenného, pri kom môžu
povedať čokoľvek ,,detské“. Je to prirodzené.
Budem teraz písať sama za seba. Neštudujem žiadnu pedagogickú školu, ani nemám
absolvované žiadne animátorské kurzy. Zo
začiatku som vôbec nevedela, ako k deťom
pristupovať, ako sa správať pri nečakanej
otázke, na ktorú niekedy ani rodičia nevedia
odpoveď. Povedala som si však, že to skúsim a dievčatá spolu so mnou. Keďže stretká
máme iba cez školský rok, netušila som, koľko detí v septembri príde, ako to bude prebiehať, no všetko som to brala s ľahkosťou.
Na prvých stretkách nás bolo naozaj máličko, a tak sme sa schádzali v menšom počte.
Nevymýšľali sme nič veľké, iba sme sa rozprávali, občas priniesli koláčik a niečo si vyrobili. Určite každý z vás vie, že u detí nič nezostane v utajení a tak si medzi sebou hovorili, kam chodia a čo v piatky robia, čo ma iba
utvrdilo v tom, že sa im na stretkách páči a
aj ja som sa z toho veľmi tešila. A práve táto
detská veľavravnosť nám do centra priviedla veľa nových dievčat a chlapcov. Viete, čo
všetko mi prebehlo hlavou, keď si chlapci
alebo dievčatá priviedli kamarátov, bratrancov či dokonca mladších súrodencov? Čo s
nimi budem robiť? Dostanem sa vôbec k slovu? Nebudú sa nudiť? O čom sa s nimi rozprávať? A vtedy som si uvedomila, že treba
vymyslieť niečo, čo ich zaujme. Všetko sme
museli prispôsobiť rôznym vekovým kategóriám, s čím mi veľmi pomohla mamina. V našom spoločenstve vedieme deti nielen k porozumeniu, úcte či k vytrvalosti, ale aj k viere, a preto každé stretko zakladáme na ne-

jakej téme, ktorú vždy rozvinieme aktivitami a
hrami s ňou späté.
Riadime sa cirkevným kalendárom
a snažíme sa prežívať dané obdobie aj my. Taktiež
naše stretká musíme prispôsobiť aktuálnemu počasiu.
Na jeseň a v zime
sme skôr v centre,
vo vnútri. Trávime
čas dlhými rozhovormi a nekonečnými otázkami ,,Prečo?“ od
tých mladších a hĺbavejšími od starších. Naopak, keď je teplučko, väčšinu času trávime
vonku, hráme sa rôzne spoločenské hry. Najviac sa deti tešia, ak ich z času na čas prekvapíme tzv. cyklostretkom, kedy vyrazíme za
dobrodružstvom do vedľajšej dediny, spravíme si piknik, zahráme sa, spravíme si fotky
či „selfíčka“ a s dobrou náladou ideme späť.
V období Vianoc zvykneme mať tvorivé dielne, na ktoré pozývame aj celé rodiny a spolu
trávime predvianočný čas výrobou adventných vencov, ozdôb alebo oplátok. Z každého stretka si odnášajú pamiatku. Nechýbajú krásne namaľované tričká či svietniky, ale
aj papieriky s predsavzatiami. Vždy dúfame,
že na ne doma nezabudnú a rodičia majú
doma potom lepšie deťúrence.
Týmto príspevkom som chcela priblížiť, že
naše nápady vychádzajú z detí. Ony sú našou múzou. Keď sa stretávame, vždy prídu s
novým želaním a nápadom. Celý týždeň sú v
očakávaní, čo nové sa na ďalšom stretku dozvedia, naučia, či vyskúšajú. Určite každý z
vás poznáte ten pocit, keď môžete robiť niečo, čo vo svojom bežnom, stereotypnom živote nezažijete. A tak to je aj s nimi. Sú v
škole, chodia na rôzne krúžky a príde piatok a oni zažijú nové a nové dobrodružstvo,
a potom celý nadšení odchádzajú domov. A
presne to mi dáva krídla. Keď vidíte a cítite,
že ste niečo nové mohli odovzdať ďalej a oni
si z toho veľa zoberú a žijú s tým celý týždeň,
možno ešte dlhšie. Ďalšia vec, ktorá ma nakopne, sú ich odozvy. Po večernom stretku
mi často príde krásna správa, ako im bolo
super a ako si to užili. Toto sú momenty,
kedy viete, že to, čo robíte má naozaj zmysel a nedáva to niečo len vám, ale aj druhým.
Dôležité je však uvedomiť si, že s akou náladou tam prídete vy, s takou odchádzajú oni
a verte mi, že či dievčatá, ktoré stretká robia
tiež alebo ja, sa na piatkový večer vždy tešíme. Koniec koncov vôbec nevadí, koľko času
trávite prípravou, pretože sa vám to stonásobne vráti ich usmiatymi tvárami, či náladou, ktorú vám spravia aj oni sami. Vtedy
sú všetky stretká výnimočné- keď do života
detí, ale aj nás animátorov, prinášame cielené zmeny. Naším heslom je nebyť teplomerom, ktorý iba odmeria teplotu stretka a pri-

spôsobí sa jej, ale snažiť sa byť termostatom,
kedy nastavenie našej nálady vychádza z
nášho vnútra a nie je závislé od okolností.
V závere by som chcela pozvať všetkých, či
deti alebo aj mladých, ktorí majú chuť zažiť
atmosféru spoločenstva, trochu sa zabaviť,
či sa dozvedieť niečo nové alebo dokonca si
zaspievať, určite sa nebojte. Stále nás nie je
veľa a budeme radi, ak nás bude stále viac.
Dobrej nálady a vyčarovaných úsmevov nebude dosť nikdy!
Viki Vajdová

Pozvánka na letné tvorivé dielne
Leto sa nám spája predovšetkým so slnkom, vodou, horami a dovolenkou. Predstavuje čas voľna,
ktorý ubehne veľmi rýchlo a väčšinou počas neho
ani nestihneme všetko, čo sme chceli. Pre deti je
leto predovšetkým čas zábavy, nových zážitkov a
oddychu od školy. Prvé dni sa nevedia nabažiť polihovania v posteli, ďalšie dni sa dosýtosti vyhrajú so svojimi kamarátmi, po dvoch týždňoch oprášia aj staré hračky, no a v polovici prázdnin začínajú klásť rodičom nepochopiteľnú otázku: Mami/
oci, čo mám robiť? Deti potrebujú na svoju zábavu
podnety a s trávením svojho voľného času aj trochu pomôcť.
Práve preto začiatkom augusta zorganizovala nezisková organizácia Pre Úľany – Pro Fudemus pre
deti tvorivé dielne, ktorými nadviazala na tradíciu
adventných, vianočných a veľkonočných tvorivých
dielní realizovaných organizáciou v minulosti. Počas nádherného slnečného pondelka sme sa trochu
obávali, či naša Orlovna nebude zívať prázdnotou,
avšak, veľmi rýchlo sa zaplnila nadšenými deťmi
všetkých vekových kategórií. Počas usilovného maľovania pastelkami, fixkami, pastelmi, vodovými,
temperovými, akvarelovými i olejovými farbami si
deti stihli vymeniť zážitky z leta a dovoleniek a naplánovať ďalšie spoločné stretnutia. Domov si odnášali krásne dielka pre svojich rodičov, ktorí tento
augustový deň mohli byť pokojní – o zmysluplnú
zábavu detí bolo postarané.
Aj tento rok pozývame deti na letné tvorivé dielne
v priestoroch Orlovne. Všetci, ktorí máte chuť tvoriť a stretnúť sa s kamarátmi, neváhajte a už dnes
si vyznačte v kalendári 8. august 2017.
Slávka Démuthová
riaditeľka Pre Úľany – Pro Fudemus, n.o.
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Slovenské zvyky a tradície
Tradícia, ktorú možno mladšie ročníky poriadne nepoznajú, no v našej obci je stále živým každoročným zvykom. Aká je história
tejto tradície?
Sadíme my máje, čo nám dajú za ne.......
Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. Májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred
zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň
ako magický prostriedok vyjadrovala želanie
poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu
a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľový
alebo brezový. V Slovanskej kultúre sa máje
stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov
a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej
dobe.
Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča
súce na vydaj. Krivý alebo nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre
darcu. Mládenci s muzikou šli do každého

domu, pred ktorým stal máj a v tanci vykrútili dievča i všetky ženy v dome. Tanečnice
ponúkali pálenkou a vyberali peniaze za máj
(zdroj: internet).
Aj v našej obci si pamätáme, ako takéto
máje ráno stáli pred domom dievčat a ako
sme obdivovali chlapcov, ktorí ich postavili a závideli dievčatám, ktoré ho ráno objavili pred svojím príbytkom. Dnes v obci nájdeme niekoľko pekných májov. Keď pôjdete v
máji cez našu obec, určite si všimnete ako
vysoko sa týčia vyzdobené máje z rôznych
častí dediny. Postavili ich ľudia, ktorí poznajú
tradície a chcú ich odovzdávať ďalej. Ľudia
sa vracajú k tradíciám a snažia sa ich uchovať pre budúce generácie. Je dôležité nezabúdať na zvyky našich predkov. Stavanie
mája je aj pekná príležitosť zísť sa, porozprávať sa so susedmi, priateľmi, možno i zaspievať si a zabaviť sa. Zábava niekedy trvá až
do rána, veď chutne pripraveného gulášiku
je dosť pre každého.
Koľko májov a ako
vyzdobených stojí v dedine, deti i dospelí zistia pri nedeľnej prechádzke.
Deťom sa snažíme
priblížiť tradície aj na
základnej škole.
Veselá pieseň a ľudová zábava sa niesla školským dvorom
pri stavaní mája na
školskom dvore našej školy. Chlapci máj
pripravili, dievčence
vyzdobili. Za spevu

piesne sa ho podarilo aj postaviť, a tak už nič
nestálo v ceste všetkým zúčastneným zatancovať si a pobaviť sa. Šikovné speváčky, hudobníčky a tanečníčky nám tieto chvíle spríjemnili peknými ľudovými piesňami. Rozozvučal sa aj akordeón, ktorý sprevádzal malých prvákov a pomohol im pri speve. Tanečníčky roztancovali celý dvor a máj sa pyšne
nato všetko pozeral z výšky. Tradícia stavania
májov u nás v škole sa nám páči a dúfame,
že aj budúci rok postavíme nový, pekný, zelený pod oblôčkom sadený.
JS

Čo sa doma chovalo? Hrabavá a pernatá hydina, králiky, holuby, exotické vtáctvo a kožušinové zvieratá. Nedá sa zabudnúť na výstavy drobnochovu v Pustých Úľanoch
v priestoroch futbalového štadiónu. Každoročná výstava drobnochovu v našej obci
bola spojená s neodmysliteľnou spoločenskou zábavou, tombolou a vzájomnou pomocou medzi členmi. Bývalé výstavy mali
veľmi vysokú úroveň, na ktorej sa zúčastňovali aj hostia – vystavovatelia z rôznych regiónov Slovenka napr. z Nitry, zo Suchej nad
Parnou, Trebatíc, a dokonca aj z Čiech - Brna
a z ďalekého Ašu. Ocenenia a čestné uznania
z celoštátnych výstav z Brna a Nitry sú dokladom úspechu našich chovateľov. Najväčšie
uznanie dostali naši chovatelia za vyšľachtenie plemena hrabavej hydiny - sliepky Orav-

ka v roku 1990.
V dnešnej modernej, uponáhľanej a hektickej dobe, záujem o takúto činnosť už nie
je taký veľký, aký bol v uplynulých rokoch.
Ak by sme hľadali dôvod, prečo to tak nie
je, možno sú na vine hospodárske, alebo
ekonomické dôvody. Ale napriek všetkých
dnešným prekážkam sa nájdu medzi nami
ešte drobnochovatelia, ktorí zostali verní tomuto odkazu z minulosti. Sú to napr. Rudolf Hojer, Michal Sloboda, Vladimír Bachratý a iní, ktorí sa do dnes zaoberajú drobnochovom.
Veľká a srdečná vďaka patrí týmto našim
chovateľom. Nakoniec nám zostáva nádej, že
tomu ušľachtilému a spoločenskému záujmu
sa bude venovať aj naša nová generácia.
Pavol Strnádel

Pamätáte sa ...
Minulosť nie je nikdy minulá. Vždy sa vo svojich spomienkach vraciame do našej minulosti.
Veľmi radi si zaspomíname na spoločenské
podujatia, na pekné chvíle prežité s našimi
rodinami a priateľmi. Medzi takéto spomienky patrí aj dávno zabudnutá činnosť chovateľskej organizácie „drobnochov v Pustých
Úľanoch “. Poďme si spolu zaspomínať na ten
čas a na tých ľudí, ktorí sa tejto záľube v našej obci venovali. Táto organizácia vznikla
v roku 1975 a jej zakladateľom a neskoršie
predsedom bol Rudolf Hojer. Tento kolektív
nadšencov ako Albín Kubík, Jozef Brandys,
Štefan Brandys, Pavol Strnádel, Miroslav Müller, Zdeno Kafún, Dezider Babušek, Ernest
Kubíček, František Mrva, Ján Bartek a mnoho
iných sa venovali chovateľskej činnosti.

PUSTOÚĽANČAN, časopis občanov obce Pusté Úľany. Periodicita vydávania: 2x ročne; Vydáva: Obec Pusté Úľany, Obecný
úrad, Hlavná 91/208, 925 28 Pusté Úľany, tel.: 031/784 51 21, e-mail: ou@pusteulany.sk, IČO: 00306134, Registrované Ministerstvom kultúry SR pod č. EV4636/12; Redakcia časopisu: Ing. Henrich Čambál (starosta obce) - predseda redakčnej rady,
PaedDr. Jana Strnádelová, Ivan Takáč - členovia redakčnej rady, Ing. Miloslav Fikar - fotograﬁcké práce, Mgr. Matúš Nižnan
- graﬁcká úprava a sadzba; Tlač: Ultraprint, spol. s r.o., Bratislava. ISSN 1339-3863 Dátum vydania: 31.07.2017

12

Deň rodiny
Žiaci 1. B s triednou učiteľkou pripravili v poslednú májovú nedeľu „Stretnutie rodičov s deťmi“. V triede predviedli vystúpenie, ktoré
trénovali niekoľko týždňov vopred. Tanec s prvkami baletu, nacvičila
s deťmi mamina žiaka, p. Monika Lehocká. Deti zahrali krásny príbeh
zvieratiek z lesa a odrecitovali básničky pre mamu a pre otca. Nedeľné stretnutie si prišiel pozrieť aj p. riaditeľ Ondrej Borek. Na školskom
dvore si rodičia spolu s deťmi zasúťažili v rodinných disciplínach ako
prezliekanie bábätka, slalom s detským kočiarikom, vešanie bielizne, triedenie ponožiek a hod ponožiek do koša na prádlo. Odmenou
bol diplom a perníková medaila. Opekačka dobrôt spojila pri ohni
všetkých zúčastnených. V závere vyzvali žiaci svojich otcov, na futbalový zápas. Prvé koncoročné stretnutie rodičov s deťmi plné zábavy,
súťaženia a športu sa možno stane tradíciou aj pre ďalšie roky...
Mgr. Marianna Viselková, triedny dôverník

časopis občanov obce Pusté Úľany
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Náhradná rodinná starostlivosť
„Srdce má svoje vlastné dôvody, o ktorých
rozum nevie.“
(Blaise Pascal)
Aj v našej obci sú rodiny s veľkým srdcom
a nie je im ľahostajný osud detí, ktorým
rodičia zanedbávajú osobnú starostlivosť
z rôznych dôvodov. Preto som sa rozhodla napísať pár slov k náhradnej rodinnej
starostlivosti, k formám možností zverenia
maloletých detí.
Pri charakterizovaní pojmu rodina, môžeme hovoriť, že sa jedná o primárnu malú
sociálnu skupinu, ktorá má rozhodujúci
vplyv na utváranie bezprostredných vzťahov jedinca a spoločnosti. Rodina, má nezastupiteľnú a rozhodujúcu úlohu pri socializácii a podieľa sa pri začleňovaní dieťaťa do spoločnosti. Už dávno sa tvrdí, že
rodina je základnou stavebnou bunkou
spoločnosti, ktorej hlavnou úlohou a poslaním je výchova a starostlivosť o dieťa. Veľmi dôležitá je podpora rodiny, jej
celistvosti, aby deti nestrácali jej zázemie. Rodina je dnes veľmi ohrozená. Nie
vždy je schopná plniť si svoje spoločenské
funkcie, je čoraz viac vystavená nepriaznivému vplyvu ekonomickej a spoločenskej
disharmónii v našej spoločnosti. Dieťa má
právo vyrastať v láskyplnom a podnetnom
prostredí, ktoré je základom pre kvalitný rozvoj osobnosti dieťaťa. Za výchovu
a starostlivosť maloletých detí sú ako prví
zodpovední ich biologickí rodičia. Zodpovedajú za to, že vytvoria deťom rodinné
zázemie plné lásky, úcty a nežnosti. Avšak
nie je to vždy možné.
Existujú aj:
• rodičia, ktorí sa nemôžu starať o dieťa
(zlé prírodné podmienky – katastrofy, vojna, hladomor, nezamestnanosť, veľký počet detí, chronické ochorenia rodičov, práca v zahraničí, invalidita, smrť),
• rodičia, ktorí sa nedokážu postarať
o dieťa (napr. sú veľmi mladí, nezrelí, nie
sú schopní vyrovnať sa s náročnou situá-

ciou, ako je narodenie dieťaťa, prípadne
ak nie sú schopní prijať spoločenské normy),
• rodičia, ktorí sa o dieťa starať nechcú
(príčinou je porucha osobnosti rodičov, v
hierarchii svojho hodnotového systému
iným hodnotám ako sú deti).
V prípade, že starostlivosť rodičov o maloleté deti zlyháva, na ich miesto musí nastúpiť niekto iný. V súčasnosti sa do popredia dostáva myšlienka, že starostlivosť
o deti treba zabezpečiť v čo najprirodzenejšom prostredí, teda v prostredí rodiny,
ktorá poskytne opusteným deťom potrebnú lásku a rodinné zázemie. Zmyslom náhradného rodičovstva je, aby deti nemuseli vyrastať v „inštitúciách“ v detských domovoch. Náhradnou starostlivosťou je:
• zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než
rodiča,
• pestúnska starostlivosť,
• ústavná starostlivosť.
Pri úprave výchovných pomerov dieťaťa
je v jeho záujme uprednostniť prostredie,
ktoré je dieťaťu známe. Jedná sa o blízkych príbuzných dieťaťa (v priamom, alebo pobočnom rade), osoby, ktoré dieťa
dobre pozná a má k nim vytvorený citový vzťah. Umiestnenie u príbuzných, alebo známych preferuje náhradná osobná
starostlivosť fyzickej osobe. Ak dieťa nemá
vhodných príbuzných, hľadá sa iná rodina,
ktorá je ochotná vytvoriť dieťaťu nový domov. Je ňou pestúnska rodina, ktorá podľa zákona o rodine spĺňa ustanovené predpoklady určené zákonom. Posledným a
krajným riešením je umiestnenie dieťaťa v zariadení ústavnej starostlivosti. Je to
v prípade, že práva dieťaťa v rodine sú porušované a je ohrozený jeho zdravý fyzický či psychický vývin. Zákon akceptuje pri
týchto opatreniach ich nevyhnutnosť a
dočasnosť. Iba vo výnimočných prípadoch
môže súd nariadiť ústavnú starostlivosť
aj vtedy, ak jej nariadeniu nepredchádza-

li iné opatrenia. Ak rodičia nezabezpečujú
osobnú starostlivosť dieťaťu, orgán sociálnoprávnej ochrany sprostredkuje dieťaťu
náhradnú rodinnú starostlivosť.
Práca s biologickou rodinou musí byť na
prvom mieste tak pre štátne orgány ako aj
samosprávy. Podľa ustanovenia § 75 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane
detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec pri výkone
svojej pôsobnosti okrem iného, vykonáva
aj opatrenia zamerané na predchádzanie
vzniku porúch psychického, fyzického a
sociálneho vývinu detí a plnoletých osôb,
spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom, alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len SPODaSK). Poskytuje pomoc dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický, fyzický a sociálny
vývin. Poskytuje informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť. Obec vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti, vyjadruje sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá
má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom a jej rodiny, vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré
vykonáva opatrenia SPODaSK.
Ak sa pýtate, prečo som nespomenula
„osvojenie dieťaťa“? preto, lebo to je už
iná téma. Osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je
medzi rodičmi a deťmi. Medzi osvojencom
a príbuznými osvojiteľa vzniká osvojením
príbuzenský vzťah. Osvojitelia majú pri výchove detí rovnakú zodpovednosť a rovnaké práva a povinnosti ako rodičia.
PhDr. Daniela Budošová
		
za komisiu sociálnych vecí
		
a zdravotnej starostlivosti

Základná organizácia Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých – klub dôchodcov
Rok 2017 sme začínali výročnou členskou
schôdzou, kde sme vyhodnotili kultúrne
a spoločenské činnosti za rok 2016 a návrhom plánu činnosti na rok 2017. K najvýznamnejším činnostiam v roku 2016 patrila oslava 10.výročia založenia speváckeho
súboru Úľančanka, už tradičná akcia „Moja
maškrtka“, príjemné stretnutie na farme...
a ďalšie spoločenské činnosti.
V priebehu I. polroka sme sa pravidelne
každý mesiac stretávali pri dobrej kávič-

ke, sladkých a slaných dobrotách. Na týchto
stretnutiach dve naše členky oslávili i svoje
životné jubileá.
Pani Zdenka Polcerová 60 rokov a pani Mária Babušeková 70 rokov. Našim jubilantkám k dobrej nálade zaspieval narodeninové piesne súbor Úľančanka. Oslávili sme
aj sviatok Deň matiek príjemným posedením, peknou pesničkou a symbolickým karafiátom.
Okrem týchto spoločenských aktivít sme

zašli pokochať sa za krásami kvetov na Flóre, z ktorej si nejedna z nás priniesla i kúsok
z tejto krásy domov.
Súčasťou nášho klubu je i spevácky súbor
Úľančanka. Súbor každý týždeň poctivo cvičí piesne z dielne svojho harmonikára pána
Filipa, ktorý ho i hudobne sprevádza na
harmonike. Súbor svoje nové piesne predviedol na obecných slávnostiach, a tým
obohatil program osláv.
Zdenka Müllerová
Predsedníčka ZO SZZP
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Futbalová reprezentácia obce aj v obci
Počas obdobia od začiatku roka do tejto chvíle sa v našej futbalovej obci udialo
viacero pozitívnych zmien, spomedzi ktorých musím vyzdvihnúť jednu, a to historický okamih, kedy spolupráca vedenia klubu
a vedenia obce dosiahla medzník, ktorý nás
všetkých veľmi potešil. Na ihrisku v Pustých
Úľanoch sa odohral medzištátny futbalový
dvojzápas hráčov do 16 rokov medzi domácou reprezentáciou Slovenska a hosťujúcim
tímom z Arménska.
Počas spievania a hrania hymny Slovenskej republiky na našom ihrisku nie málo luďom, ktorí sa nejakou mierou podielali na
fungovaní a budovaní klubu, nabehla husacia koža a boli právom hrdí, že žijú v našej obci. Na oboch zápasoch našej reprezentácie sa zúčastnilo viac ako 350 či 400
ľudí, čo spôsobilo naplnenie celej tribúny a
mali sme štadión „vypredaný“. Na zápase za
zúčasnilo aj veľa známych osobností, z kto-

rých spomeniem mená ako napríklad Weiss – tréner národnej reprezentácie, Titel,
Moravčík, Slovák a mnohí ďalší reprezentanti Slovenska.
V prvom zápase naši chlapci vyhrali vysoko 5:1 a v druhom o dva dni neskôr podľahli Arméncom 2:3. Oba zápasy sa hrali vo vysokom nasadení a futbal, ktorý hráči na ihrisku ukázali, bol skutočne na veľmi vysokej
úrovni. Hladisko zaplnili viacerí fanúšikovia a mnoho hráčskych agentov, no najlepšiu atmosféru vytvorili žiaci z našej základnej školy, za čo patrí vďaka riaditeľovi ZŠ p.
Borekovi, ktorý túto návštevu žiakov na na-

šom štadióne umožnil a zariadil.
Obec, ako v predošlom roku, tak aj v prvej
polovici roka 2017 reprezentovalo viacero
mužstiev v jednotlivých vekových kategóriach. Naši najmladší futbalisti vďaka vedeniu mužstva organizovali začiatkom roka
halový turnaj v Galante, na ktorom sa zúčastnilo 6 mužstiev z okresu Galanta. Mužstvo Pustých Úľan skončilo na 4.mieste s
najlepšie vyhodnoteným brankárom Kris-

tiánom Liďákom. Turnaj bol vyhodnotený
jednotlivými zástupcami mužstiev a aj fanúšikmi ako veľmi kvalitný a s organizáciou
na vysokej úrovni. Následne sa mužstvo zúčastnilo na viacerých podujatiach, z ktorých
posledné sa hralo vo Veľkých Úľanoch, kde
naši chlapci statočne reprezentovali našu
obec medzi družstvami z iných krajín. Najlepším hráčom turnaja bol vyhodnotený
Alex Monaghan z nášho družstva.
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V blízkej budúcnosti, tzn. od júla tohto roku,
sa najmladší futbalisti obce delia na mladších žiakov a prípravku. Tieto mužstvá nás
už od augusta tohto roku začnú reprezentovať v okresnej súťaži oblastného futbalového zväzu Galanta.
Dorastenci dohrali svoju súťaž v bratislavskom kraji, kde nám neurobili hanbu, ale
skôr naopak, boli krásnou vizitkou práce s
mládežou. V ďalšom ročníku, aj vzhľadom na
vekovú kategóriu, budú znovu našu obec reprezentovať v rovnakej súťaži- 3.liga mladšieho dorastu BFZ.
Mužstvo dospelých zažilo v posledných zápasoch veľkú krízu, kde vďaka viacerým zraneniam a nechuti reprezentovať obec nastala situácia, kde bol nedostatok hráčov. Uvedené malo za následok, že museli byť oslovení už naši starí páni a poprosení o pomoc.
Aj vďaka ich pomoci mužstvo súťaž dohralo.
Vďaka patrí aj chalanom, ktorí reprezentovali našu obec do konca súťaže. Pred začínajúcou novou futbalovou sezónou boli oslovení všetci chalani, ktorí
žijú v našej obci a poprosení, aby už konečne nepomáhali obciam
naokolo, ale obci, v ktorej žijú a pomohli nám znovu oprášiť to, na
čo bola kedysi obec hrdá, na náš futbal.

TABUĽKA DOSPELÍ

TABUĽKA DORAST

V neposlednom rade treba spomenúť aj mužstvo starých pánov,
ktorí, ako každý rok, odohrajú svoj povinný turnaj za účasti obcí Pavlice, Abrahám, Voderady. Tento rok sa turnaj konal v obci Pavlice. Naši najstarší futbalisti ako aj predošlé roky skončili na treťom
mieste, kde svoj prvý zápas prehrali s Voderadmi, ale druhý o 3.
miesto vyhrali nad Abrahámom.

Na záver by som rád zhrnul: momentálne máme družstvo prípravky a mladších žiakov pod vedením Leony Hašplovej a trénera Tomáša Onofreja, Jakuba Janeka a Romana Horvátha, družstvo dorastu pod vedením Ladislava Pitela a trénera Vladimíra Grúza, družstvo dospelých pod vedením Branislava Brandysa a trénera Miroslava Tótha a taktiež družstvo starých pánov. Zásluhou uvedených
ľudí a jednotlivých hráčov sa nám darí vytvárať zázemie pre futbal
v obci. V neposlednom rade je nutné povedať, že bez technických
podmienok by nebolo všetko vyššie uvedené reálne a preto patrí veľká vďaka za túto podporu sponzorom a hlavne obecnému zastupiteľstvu na čele so starostom p. Čambálom, bez ktorých by sme
sa nemohli tešiť, že môžeme vidieť naše deti, mládež, dospelých
ale aj najstarších v našom športovom stánku pri hre, ktorá teší všetky generácie, s názvom FUTBAL.
Kašuba
PODPORA AKTIVÍT V OBCI
Nakoľko je všeobecne známe, že mládež a už aj viacerí dospelí trávia svoj voľný čas radšej doma pri počítači, respektíve v dnešnej
dobe s mobilom v ruke, obec chce podporiť komunitný život občanov, a tým vyzýva všetkých, ktorí majú záujem sa podielať na tvorbe, napríklad združenia požiarníkov, rybárov, ... atď. aby sa nebáli a
prišli s myšlienkou za nami. Obec sa bude snažiť podporiť každého
a pomôcť mu vybudovať zázemie a podmienky pre aktivitu, ktorá nám všetkým prinesie radosť z dobre fungujúcej komunity ludí v
našej obci. S uvedenými požadavkami sa prosím obracajte na športovú komisiu pod vedením p.Bednarčíka.
Bednarčík

