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Príhovor starostu obce
Vážení spoluobčania,
dovoľte aby som sa Vám prihovoril pri príležitosti zhodnotenia roku 2017. Na úvod môjho
hodnotenia trochu zaujímavej štatistiky: Naša
obec má k dnešnému dňu 1807 obyvateľov z
toho 952 žien, 855 mužov a 321 detí . Do našej obce sa prihlásilo na trvalý pobyt 50 nových občanov.
Mám príležitosť obzrieť sa späť za prežitým
rokom, čo sa nám podarilo v našej obci urobiť. V uplynulom roku boli u nás ukončené
viaceré investičné akcie. Jednou z najvýznamnejších bola výstavba 13 bytového nájomného domu na Hlavnej ulici, ktorá určite prinesie
mnoho radosti jej novým obyvateľov.
Podarilo sa nám v súčinnosti s COOP Jednota Galanta vybudovať parkovacie plochy, ktoré budú slúžiť tak pre nový obytný dom ako aj
pre budúcu novovybudovanú predajňu Jednoty. Jej realizácia je naplánovaná na jar roku
2018.
Jedna z mnohých investičných akcií, na ktorú obec získala finančné prostriedky, je stavba
pod názvom „Autobusová zastávka Pusté Úľany“. Táto výstavba veľmi výrazne prispela ani
nie tak ku kráse, ale k väčšej bezpečnosti obyvateľov našej obce, čo ma veľmi teší.
Ďalšou stavbou, ktorá dopĺňa zámer výstavby
centrálnej zóny a bude slúžiť našim občanom
je „Vybudovanie námestia s príležitostným trhom obce Pusté Úľany“.
Podarilo sa nám vybudovať nové oplotenie
športového areálu v obci a z poskytnutých
dotácií z ministerstva financií opraviť zastrešenie tribúny na štadióne.

Ďalšou investičnou akciou v rámci environmentálnych aktivít bolo vybudovanie areálu budúceho zberného dvoru v miestnej časti Poros.
V rámci bezpečnosti školákov ako i občanov
našej obce je vybudovanie druhej etapy kamerového systému.
V budúcom roku je už naplánovaná výstavba nového pavilónu materskej školy, na ktorú
bola taktiež poskytnutá dotácia z ministerstva
školstva. V septembri roku 2018 budú môcť
malí škôlkari už tento pavilón navštevovať.
Čakáme na schválenie finančných prostriedkov z OPKZP-PO4-SC431-2017-19 - 19. VÝZVA
NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, Zateplenie budovy materskej školy, Zateplenie a rekonštrukcia
starého obecného úradu.
Podali sme žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na dobudovanie kanalizácie a rozšírenie kapacity čistiarne odpadových vôd.
Našou snahou bolo zaradiť obec Pusté Úľany do investičného plánu ministerstva zdravotníctva pre výstavbu zdravotného strediska v našej obci, čo sa nám aj úspešne podarilo. Urobím všetko preto, aby výstavba mohla
začať v priebehu roku 2018.
V našej obci sa udialo množstvo kultúrnospoločenských podujatí. Nedá mi nespomenúť
aj udalosť, na ktorej našu obec reprezentoval
spevácky súbor Úľančanka na Národných matičných slávnostiach v Trnave, za čo im vyslo-

Levanduľový Friškofest
Sobota 29. júla bola jednou z horúcich sobôt,
kedy sme mali možnosť stretnúť sa v susednej obci Abrahám. Obec Abrahám bola ďalšou
vyžrebovanou, v ktorej sa konal Mikroregión
11 Plus. Tentokrát sa ale vedenie obce rozhodlo spojiť túto udalosť s dobročinnou akciou a pomenovali ju Levanduľový Friškofest.
V dopoludňajších hodinám si mali návštevníci
možnosť posedieť pred pódiom, na ktorom sa
prezentovala aj „naša“ Úľančanka a vystriedali ju mnohé folklórne a hudobné telesá okolitých dedín – a že bolo na čo pozerať! Obcou sa
niesli ľúbivé melódie piesní, doplnené krásnymi krojmi a rozmanitými tancami. Je obdivu-

hodné, koľko nadšencov sa v dnešnej unáhlenej dobe stretáva, aby niesli posolstvo tradícií
svojich predkov a hlavne ich aj takýmto spôsobom mohli odovzdať mladej generácii. Ulicou sa tiahli rozložené stánky s výrobkami od
liečivých, voňavých cez praktické a dekoračné. Tak ako aj vlani, ani tento rok nechýbal stánok s erbom Pustých Úľan. Týmto spôsobom
sa chcem srdečne poďakovať spoluobčanom,
ktorí zaplnili náš stánok do posledného voľného miesta a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Na popoludnie bol pripravený program na
futbalovom ihrisku. Deti sa mohli vyšantiť
v skákacích hradoch, prekážkových dráhach

vujem poďakovanie.
Rok 2017, ktorý sme prežili v každodenných
radostiach a starostiach, zostane už len v našich spomienkach. Som presvedčený, že každý z nás sa ho snažil naplniť čo najlepšie, ako
vedel. Nech už to bolo v rodinnej alebo pracovnej oblasti. Pri tomto mojom hodnotení
roka 2017, ktorý nebol ľahký, hlavne v ekonomickej situácií v našom štáte, a tým aj v samosprávach, sme museli zvažovať svoje rozhodnutia. Aj napriek tomu môžem pokojne tvrdiť, že úlohy, ktoré sme naplánovali, sme splnili. Zároveň Vám musím, vážení spoluobčania, povedať, že som hrdý na ľudí, ktorí boli
ochotní pomáhať. Novú tvár našej obci určujeme všetci spolu svojou prácou. Som otvorený pripomienkam a radám v ktoromkoľvek
čase a s akoukoľvek vecou, ktorú Vy považujete za dôležitú.
Záverom môjho príhovoru ďakujem všetkým
našim obetavým občanom, spoločenským organizáciám, podnikateľom, firmám, svojim
spolupracovníkom za pomoc pri prípravách
a organizácií mnohých podujatí, ktoré sme v
roku 2017 spoločne pripravovali. V nastávajúcom novom roku 2018 Vám v mene svojom, v
mene pracovníkov obecného úradu a v mene
poslancov obecného zastupiteľstva, želám
veľa síl a šťastia v každodennom živote. Na
záver môjho príhovoru a hodnotenia by som
Vás veľmi rád pozval na koncoročné stretnutie roku 2017 pod názvom Starostovský Silvester do kultúrneho domu v našej obci.
		
Ing. Henrich Čambál
		
starosta

a nezabudnime maľovanie na tvár. Organizátori zabezpečili na benefičný koncert umelcov
modernej popovej scény, ktorí prilákali veľa
ľudí, a tým podporili dobrý úmysel, vyzbierať čo najviac financií na pomoc deťom. Mohli
sme vidieť známe tváre, akými určite sú Gizka
Oňová, Miro Jaroš, Dominika Mirgová, skupina Desmod, skupina Lojzo a mnoho ďalších.
Koncerty prebiehali v pokojnej atmosfére pod
hviezdnou oblohou do neskorej noci. A kde sa
uvidíme nabudúce? Podľa informácii by sme
sa mali presunúť do dedinky Hrnčiarovce.
Eva Fartelová a členovia 		
školskej a kultúrnej komisie

Predajná akcia detského oblečenia v našej obci

Určite sa každý z nás stretol so situáciou, že
otvoril skriňu, ktorá bola „zaplnená“ oblečením, ktoré sme neobliekli možno aj niekoľko
rokov. Preto sme sa rozhodli, že 28. 10. usporiadame burzu v kultúrnom dome Orlovni. V pilotnej fáze sme ju zamerali hlavne na
detské veci, hračky, knižky a detské potreby,
lebo to sú veci, z ktorých dieťa vyrastie doslova pred očami. Žiaľ, nevieme, či to bolo spôsobené dátumom, kedy sa poniektorí z nás presunuli zapáliť sviečky svojim blízkym, alebo
zlým počasím, možno slabou propagáciou,

ale mamičiek, ale aj oteckov ponúkajúcich oblečenie bolo viac ako návštevníkov.
Nevzdávame sa nápadu a týmto dávame do
pozornosti širokej verejnosti, že v jarných mesiacoch usporiadame druhé kolo burzy a nemusia to byť iba detské veci, možno niekomu
pomôže aj niečo, čo vám zavadzia na povale, prekračujete ich v garáži, prípadne prekladáte v pivnici. Termín burzy bude vyhlásený
v obecnom rozhlase a plagáty umiestnime na
nástenku obce pred OU a na kultúrnom dome
Orlovni, v OD Jednota, v MŠ a ZŠ.

Členovia školskej a kultúrnej komisie
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Koledníci Dobrej noviny
Zamýšľali ste sa niekedy nad otázkou, čo sú
to základné ľudské potreby? Či je to potreba sa čo i len nadýchnuť, prijať potravu alebo
napiť. Cítiť pocit tepla a bezpečnosť, mať istotu rodiny alebo zdravia. Všetky tieto potreby sú pre život každého jedného z nás nevyhnutné. Ak toto človeku chýba, odpoveďou
je, že pociťuje chudobu.
Chudobou trpí veľmi veľa krajín našej Zeme.
V rebríčku všetkých svetadielov však na prvom mieste stojí Afrika. No oveľa väčším
problémom je skupina osôb, ktoré túto skutočnosť prijímajú najťažšie, a ňou sú deti. Stávajú sa chudobnými najmä z dôsledku neúplných rodín či nezamestnanosťou ich rodičov. Takmer všetky žijú na ulici samé, už od
útleho veku. Chcem vám priblížiť dobrovoľnícku akciu Dobrá novina, ktorá sa dlhé roky
snaží neľahkú situáciu a životy ľudí na africkom kontinente meniť k lepšiemu.
Dobrá novina je vianočná kolednícka akcia eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí. Každoročne je spojená so zbierkou
pre rozvojové projekty v afrických krajinách.
Do tohto podujatia sa každoročne zapája aj

naša farnosť. Koná sa vždy na 2. sviatok vianočný, čiže 26. decembra, s cieľom zvestovať
narodenie Krista do všetkých rodín, no zároveň podporiť aj projekty pre ľudí v núdzi. V
kruhu rodín a v radosti prežívame vianočné
sviatky, zatiaľ čo zabúdame, že na opačnom
konci sveta ľudia nevedia čo je to radosť, vianočný stromček, plný krásnych ozdôb a pod
ním darčeky pre potešenie blízkych či koláčiky a teplé vínko. My sa v tento deň po skupinkách vydáme na dlhú cestu s omrznutými prstami a boľavými nohami, no najmä na
cestu krásnych zážitkov, stretnutí s pohostinnými a štedrými ľuďmi. Možno práve preto sa to volá DOBRÁ NOVINA. Pretože prinášame zvesť o narodení Pána, vianočnú atmosféru koledovaním a finančnou zbierkou pomáhame ľuďom v núdzi, vzdialeným od nás
milióny kilometrov. Koledovanie začíname
požehnaním pána farára a končíme u rodiny Veselovskej, kde si vyrozprávame vtipné
príhody, rozdelíme výslužky, ale to najdôležitejšie, plní prekvapenia, čakáme výsledok
sumy, ktorú sa nám podarilo vyzbierať a ktorú následne posielame organizátorom pro-

jektu. Oni zrealizujú plány, za účelom ktorých
je každý rok vytvorené toto koledovanie. Či
už je to vybudovanie studne pre pitnú vodu,
rozvoj vzdelávania sa v afrických školách, alebo vybudovanie domu pre siroty. Vždy príde
nový nápad a my sme vďační za každý jeden
príspevok. Aj tá najmenšia čiastka pomôže
týmto ľudom začať plnohodnotnejší život a
možno už nebudú pociťovať chudobu. Vtedy
si môžu povedať že sú bohatými. Stačí, že pocítia teplo, lásku a domov.
Preto by sme radi pozvali všetkých, ktorí by
sa chceli do tohto projektu zapojiť. Pridajte sa k nám. Vianočný čas prežijeme lepšie,
keď nebudeme myslieť iba na seba, preskočíme zónu komfortu, otvoríme si srdce a spevom, koledovaním vyzbierame čo najväčšiu
sumu peňazí, ktorá aj v malom pomôže búrať bariéru medzi chudobou a bohatstvom.
A vy všetci, ktorí v tento Druhý sviatok vianočný budete doma, nájdite si aspoň chvíľu
čas, prijmite nás medzi dvere, my vám prinesieme trochu vianočnej atmosféry a vy podporíte dobrú vec, Dobrú novinu.
Viki Vajdová

Kostol sv. Ladislava, uhorského kráľa
Už minulý rok sa mi dostala do rúk táto kniha, ktorá určite potešila obyvateľov Pustých
Úľan. Je to presne ten typ knihy, ktorú kúpite ako veľkolepý darček pre celú rodinu. Dozviete sa zaujímavosti a fakty zo starších cirkevných dejín, prelistujete najstaršiu matriku obce (z rokov 1708), kde nesmel chýbať zoznam pokrstených, sobášených a zomrelých. Ak vás zaujíma, koho sobáš je v tejto matrike zapísaný ako prvý, určite si knihu
zadovážte. Dozviete sa aj meno zakladateľa
matriky a pohnútky, ktoré ho k tomu viedli. Tak ako sa menil náboženský život v obci,
tak sa menil i Kostol svätého Ladislava. Detailnú premenu pôvodne skromnej a jednoduchej stavby kolektív autorov podrobne
popísal. Znalci umenia ocenia tento podrobný popis zmien, slohov i kostolného vybavenia. Kto bol svätý Ladislav, komu sú zasvätené oltáre, čo všetko je súčasťou hlavného oltára a aké zmeny sa uskutočnili do dnešných
čias nájdete na stranách knihy opísané dô-

kladne a prehľadne. Ak vás viac zaujíma história organu, máte jedinečnú príležitosť zoznámiť sa s pustoúľanským originálnym hudobným nástrojom, ktorého autorom je Vincent Možný. Ak pri návšteve kostola svätého
Ladislava spočinie váš pohľad na ktoromkoľvek predmete, soche, obraze, krížovej ceste,
spovednici, krstiteľnici, obetnom stole a túžite vedieť viac, hľadáte odpoveď na otázku prečo je to tu, kto to postavil, bolo to tu
od začiatku? Aký majster je autorom týchto diel a v akom období vznikli? Neváhajte
a knihu si prečítajte, nájdete v nej odpovede na všetky vaše otázky. V istých kapitolách
zistíte, že život v danom období je nápadne
podobný tomu dnešnému. Ľudia sa sobášili, deti krstili, starí a chorí ľudia umierali. Rozdeľovali sa podľa náboženstva, majetku, po-

čúvali - nepočúvali rady svojich farárov, učiteľov, rodičov, či stavali sochy, domy, kostoly,
maľovali obrazy. Je len na nás ako fakty prijímame a ako ich dokážeme spracovať. Kniha nás vtiahne do histórie farnosti Pusté Úľany a pri jej čítaní budete premýšľať o našom
kostole i farnosti v čase ich vzniku i v čase prítomnom.
Kniha Kostol sv. Ladislava, kráľa uhorského
v Pustých Úľanoch je vzácnym a uceleným
zdrojom informácii o obci i farnosti, ktorá by
nemala chýbať v knižnici Pustoúľancov.
Ak vás kniha zaujala môžete si ju zakúpiť
u pani Ingrid Vajdovej. Výťažok z predaja
bude použitý na reštaurovanie Kostola svätého Ladislava v Pustých Úľanoch.
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Naši záhradkári
„Ďalší rok sa blíži ku svojmu koncu a opäť mi
prináleží zhodnotiť, čo v druhom polroku naši
záhradkári robili. Napriek tomu, že leto bolo
veľmi horúce, nezostali sme sedieť v tieni našich ovocných stromov. Museli sme sa popasovať s extrémnym suchom! Každý živý tvor sa
snažil skryť pred tou pekelnou slnečnou páľavou do tieňa. Len statočné rastliny ticho stáli a
snažili sa odolávať tohtoročnej vyhni. Je tu následok globálneho otepľovania a každým rokom sa zvyšujúce miere letných horúčav. Dovolenkári sa tešia a poľnohospodári a záhradkári plačú. My záhradkári postupne prechádzame na systém práce ako v subtropickej oblasti: od skorého rána do obeda, potom do večera siesta a od večera do neskorej noci.
I keď sme sa obávali toho, ako to dopadne s výstavami, naša snaha sa vyplatila. V júli sa každý
z nás lopotil vo svojej záhrade a v auguste sme
vystavovali svoje prvé plody práce. Počas galantských trhov, tak ako každoročne, sa v prvej
dekáde augusta konala Okresná výstava ovocia, zeleniny a kvetov v Neogotickom kaštieli.
V druhej polovici augusta sme usporiadali tradičný zájazd do Nitry na Agrokomplex nielen
pre nás záhradkárov ale pre všetkých obyvateľov. Že je záujem o ten- to zájazd dosvedčuje plne obsadený autobus. Počasie nám vyšlo
perfektne. Neusmažili sme sa, ako sme sa vopred obávali. V rámci Agrokomplexu sa konala celoslovenská výstava ovocia a zeleniny, na
ktorú sme prispeli skromnou expozíciou.
V polovici septembra sme pripravili pre vás tradičnú výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných rastlín. Keďže letné horúčavy sa podpísali na zníženom množstve našich úrod, obávali
sme sa, či vôbec dokážeme zaplniť miestnosť v
našom obecnom dome. Letné horúčavy spáli-

li kvety, ktorých bolo podstatne na
výstave menej. O čerstvom aranžérskom materiáli z nášho chotára, ktorým zvykneme vyšperkovať
našu výstavu, sme mohli iba snívať.
Chotár doslova spálený! Dovolím
si zhodnotiť, že sme výstavu pripravili naozaj vkusne. Tí z vás, ktorí sa boli pozrieť na výstavu, mi určite dajú za pravdu. Výstavu tradične aranžovala okrem mňa, p. Gabika Molnárová s p. Zdenkou Polcerovou. Moje osobné poďakovanie
patrí Viki Vajdovej, ktorá neváhala
a opäť nám prišla pomôcť. Napriek tomu, že sa
nám počas výstavy rozpršalo, našich verných
návštevníkov to neodradilo a prišli si pozrieť
našu výstavu a ochutnať tradičný burčiak. Že
tento rok prial hroznu. dosvedčuje veľmi chutný burčiak. A vy, milovníci zlatistého moku sa
tešte, pretože tohtoročné vínka budú exkluzívne! V pondelok si výstavu prišli pozrieť tradične deti z MŠ a žiaci zo ZŠ spolu so svojimi
učiteľmi. Keďže legislatíva je taká, že nemôžeme z hygienických dôvodov odovzdať prebytky z výstavy do školskej jedálne, tak sme časť
ovocia darovali detičkám do MŠ a zbytok babičkám a dedkom do Antoniusa v Sládkovičove.
V októbri trinásť našich záhradkárov poslalo
svoje krásne jablká na celoslovenskú súťaž o
„Najkrajšie jablko roka“, ktorá sa tradične koná
v Trenčíne v tretej dekáde októbra.
V letnom čísle som spomenula, že tento rok
záhradkári na celom Slovensku si pripomínajú
60 -te výročie vzniku. No a my v našej obci zasa
45. výročie založenia organizácie. Vznik našej
záhradkárskej organizácie sme si pripomenu-

li na slávnostnom posedení 24. novembra pri
dobrom vínku a pečenom prasiatku. Pri tejto
príležitosti sme odovzdali 15-tim zaslúžilým
členom pamätné listy a medaily za ich zásluhy
vo zväze. A presne o týždeň sme sa 5-ti zúčastnili na oslavách 60 – teho výročia spojených s
oceňovaním na Okresnom výbore v Galante.
V závere môjho príhovoru sa chcem takto verejne poďakovať všetkým členom, ktorí sa aktívne podieľali na našich akciách! Moje poďakovanie patrí aj Vám, milí spoluobčania, ktorí ste si prišli pozrieť našu výstavu alebo ste s
nami išli na zájazd, pretože vy ste pochopili, že
to čo robíme, nerobíme len pre seba ale hlavne pre Vás! A v závere moje poďakovanie patrí
celému obecnému zastupiteľstvu, pretože bez
ich finančnej pomoci, by sme tieto naše aktivity nemohli uskutočniť!
Prajem Vám, drahí spoluobčania, aby ste si vychutnali čaro nastávajúcich Vianoc, oddýchli a zrelaxovali v medzisviatočnom období a
aby ste s chuťou a v zdraví vykročili do nového roka!
Ing. Anna Ivánková (Tajomníčka ZO SZZ)

Dôležité upozornenie – prevádzka kanalizácie
Na základe § 23 Zákona č. 442-2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276-201 Z.z. upozorňujem občanov našej obce, že nevyhnutnou podmienkou bezporuchového fungovania verejnej tlakovej splaškovej kanalizácie je
dodržiavanie pravidiel uvedených v prevádzkovom poriadku, ktorý dostal každý občan
pri pripojení na kanalizáciu.
Pretože máme pravidelné nahlasovanie poruchy kalového čerpadla, prišlo k poškode-

niu a jeho nutnej výmene, dôrazne Vás upozorňujem, že do kanalizácie je zakázané
hádzať:
•
vatu, vatové a bavlnené tampóny, vatové tyčinky, detské vlhčené vreckovky,
jednorazové detské plienky,
•
komunálny odpad, papier,
•
zvyšky jedál, kosti, cigaretové ohorky,
•
stavebný materiál, sadru, tvrdnúce lepidlá,
•
rôzne potravinárske sypké materiály,
•
ropné látky a tuky,

•
•

textílie, textilné produkty,
chemikálie, farby, predmety z dreva,
plastu, gumy a kovu.

Záverom vás upozorňujem, že v prípade ďalšieho poškodenia čerpadla v dôsledku nedodržiavania týchto pravidiel, budú občania,
ktorí sú pripojení na kanalizáciu, znášať následky za opravu na vlastné náklady.
Ing. Henrich Čambal
starosta obce Pusté Úľany

„Hudobné“ letné dielne - Deti deťom
Prázdninové dni bežia neuveriteľne rýchlo.
Netreba skoro vstávať, netreba si robiť domáce úlohy, netreba ísť na krúžok, netreba
ísť skoro spať, netreba skoro nič. Je veľa detí,
ktoré si takto predstavujú ideálne prázdniny.
Nájdu sa však aj také, ktoré vyhľadávajú aj
niečo iné ako sladké nič nerobenie. A práve
pre také sme aj toto leto pripravili už v poradí druhé Letné tvorivé dielne. Tentokrát sa
organizátori rozhodli dielne tak trochu ino-

vovať a dostali nápad, že dielka, ktoré v dielňach vzniknú, si nevezmú domov, ale ich darujú deťom do miestnej školy, a tak sa postarajú o jej peknú výzdobu.
Maľovania a vyfarbovania chtivé deti sa pustili do práce s veľkou chuťou. Pripravené rámiky rôznych veľkostí sa postupne zaplňovali postavičkami huslistov, bubeníkov, klaviristov i flautistov.......

Za pár hodín precíznej práce nádherné dielka na okamih ozdobili kultúrny dom. Hudobné obrázky sa páčili nám dospelým i deťom.
Veru, niektorí umelci sa veľmi ťažko lúčili so
svojím výtvorom, no pocit radosti, že nimi
vytvorený obrázok bude zdobiť hudobnú
triedu či chodbu školy, vyhral a heslo Deti
deťom bolo naplnené do poslednej bodky.
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Moja obľúbená maškrta
Pamätáme sa ako deti na vynikajúce poctivé zákusky našich babičiek a mamičiek. Ako
celá kuchyňa voňala, keď sa piekli a skôr, ako
stihli vychladnúť, chodili sme ich tajne vyjedať do špajze. Naše babičky a mamičky vedeli, vďaka čomu sa stanú ich zákusky nezabudnuteľným zážitkom, obľúbenou pochúťkou. Veď do nich vložili svoje srdce a dušu,
jednoduché prísady a výsledok bol fantastický a my by sme si z nich dali znovu a znovu.
Slovenský zväz zdravotne postihnutých v našej obci usporiadal v kultúrnom dome dňa
21.10.2017 výstavu zákuskov a koláčikov
spojenú s predajom pod názvom „Moja obľúbená maškrta“. V tomto roku to bol už 4.ročník tejto výstavy a vystavovalo sa 25 rôznych
druhov zákuskov a koláčikov. Zákusky tu boli
presne také, ako si ich pamätáme z detstva.
Voňavé a na pohľad úžasné a ešte lepšie chu-

tili. Jeden lepší
ako druhý, všetko čerstvé, bez
konzervačných,
farbiacich a dochucovacích látok. Jednoducho
poctivé zákusky
a koláčiky našich
mám a starých
mám. Na týchto
výborných koláčikoch bolo možné pochutnať si s
dobrou kávičkou
v príjemnej atmosfére kultúrneho domu ako
i v domácom prostredí. A že naozaj boli výborné, svedčí o tom skutočnosť, že za necelé
dve hodiny boli vypredané.

Už teraz sa tešíme a zároveň Vás srdečne pozývame na ďalší ročník „Mojej obľúbenej
maškrty“.
Anna Klejová

Mesiac úcty k starším – naši seniori
Starká je vľúdna.
Má Boží pokoj v duši.
Starká sa o nás s nikým nedelí.
Má času ľúbiť nás.
A nič ju nevyruší.
Pri nej má týždeň sedem nedelí.
Mesiac október patrí práve Vám, babičky
a deduškovia, starké a starkí. Nezabúdame
na to ani my, a preto Obecný úrad v Pustých
Úľanoch pripravil a pozval našich seniorov na
posedenie s pohostením. Vaše vnúčatá z materskej a základnej školy si pripravili bohatý kultúrny program a z jednej z básní, ktorá
v programe odznela, som si dovolila napísať
úvodný úryvok. Veď kto to vie lepšie než Vaše
vnúčatá, koľko zo svojho času im venuje-

te, babičky a deduškovia,
keď sú choré, cez prázdniny, či keď rodičia musia
zostať dlhšie v práci? Vaša
prívetivá tvár, dlaň, ktorá
vie nežne pohladiť a veľké srdce plné lásky! Za to
Vám patrí veľká srdečná
vďaka.
Po vystúpení detí sa starkým prihovoril pán starosta, spevácky zbor
Úľančanka tiež pridal zopár pekných piesní. Hlavným hosťom popoludnia bol nevidiaci spevák, p. Maroš Bango, prezývaný tiež slovenský Bocelli s manželkou Alexandrou Bangovou a svojou hosťkou. Pani
Bangová dopĺňala vystúpenie milým slovom. Kultúrnym domom sa niesol spev
seniorov, lebo nedalo im
nezapojiť sa do známych
piesní zo širokého repertoáru speváka. A keby bolo
viac miesta, určite by si poniektorí aj zatancovali, ale
aj tak si pod stolom dupkala nejedna noha do rytmu.

Po vystúpení sa našim hosťom nechcelo od
Vás odísť a strávili vo Vašej príjemnej spoločnosti ešte nejednu hodinku.
Mnohí z Vás mali možnosť po roku stretnúť
sa s so svojimi rovesníkmi, kamarátmi a posťažovať si, vyrozprávať a zaspomínať na
spoločne strávené krásne časy. Rozhovory
pri príjemnej hudbe trvali do večerných hodín. Dúfam, že ste si popoludnie užili a cítili sa príjemne.
V mene obecného úradu a obecného zastupiteľstva Vám všetkým zo srdca prajem pevné zdravie, rodinnú pohodu v kruhu blízkych, nech Vám deti a vnúčatká prinášajú iba
radosť a potešenie.
Eva Fartelová, školská a kultúrna komisia

Zväz zdravotne postihnutých a klub dôchodcov
Základná organizácia slov. zväzu zdravotne
postihnutých a klub dôchodcov v 2.polroku
2017 pre svojich členov organizoval návštevu výstavy kvetov Flora v Bratislave.
V mesiaci november bude 20. rokov od založenia našej organizácie. Pri tejto príležitosti si
pripomenieme organizovanie rôznych spoločenských aj kultúrnych podujatí počas 20
rokov.
Za toto obdobie nadobudol klub charakter s bohatými organizačnými skúsenosťami

a pevne stanovenými cieľmi svojej organizovanej činnosti, ktoré poskytujú veľa vhodných príležitostí na uspokojovanie záujmov a
požiadaviek našich členov.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí mali zásluhu na založení tejto organizácie, venovali
svoje sily, čas a um pre jeho ďalšie rozvíjanie.
Spevácky súbor Úľančanka sa zúčastnil na
Národných matičných slávnostiach v Trnave,
kde vystupovalo 52 súborov. Za naše účinko-

vanie dostala každá speváčka Pamätný list
z tohto podujatia, načo sme hrdé. O našom
účinkovaní sa písalo v novinách Trnavský
hlas ako aj Slovenské národne noviny.
Súbor vystupoval na podujatí MS - VATRE
ZVRCHOVANOSTI v ABRAHÁME, na podujatí MS v našej obci a v mesiaci december sme
pozvaní na vystupovanie do Slovenskej Novej Vsi na podujatie vianočné posedenie organizované OU obce.
Zdenka Müllerová, preds. ZO SZZP
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20. výročie založenia ZO Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých a klubu dôchodcov
Dvadsať rokov v živote človeka je obdobím začiatku napĺňania životných snov a predsavzatí,
čas veľkých očakávaní.
Dvadsať rokov života a činnosti ZOSZ zdravotne postihnutých a klubu dôchodcov v Pustých
Úľanoch, je obdobím spomínania, hodnotenia
a bilancovania. Je to už dvadsať rokov, čo bol
v obci založený klub. Oficiálne vznikol v roku
1997, kedy sa uskutočnilo prvé stretnutie za
účasti 55 členov. Jeho vznik bol podmienený
plnením úloh sociálnej starostlivosti a angažovaní sa v oblasti kultúrneho a spoločenského
života jej členov. Pri hľadaní spôsobu, do akého
vhodného legislatívneho rámca dostať zabezpečenie plnenia týchto úloh, vznikla myšlienka, že tento zámer sa môže dosiahnuť formou
založenia organizácie, ktorej cieľom bude vytvoriť dostatočne vhodný priestor pre realizáciu kultúrnej, spoločenskej a zábavnej činnosti na spestrenie a spríjemnenie jesene života
starších obyvateľov obce. Na podnet Okresnej
rady SZZP v Galante bola tajomníkom- p. Nagyom navrhnutá ako zakladateľka tejto miestnej základnej organizácie pani Zdenka Müllerová a na prvom zasadnutí výboru aj zvolená
za predsedníčku. Okrem nej na tomto zasadnutí výboru zvolili členov výboru ako podpredseda, pokladník, členovia revíznej komisie. Na
začiatku fungovania klubu bolo za členov najprv prihlásených 83 osôb ale z rôznych dôvodov sa tento počet znížil na 55 reálnych členov
a klub začal oficiálne fungovať. To ale netušili, že ich prvotný entuziazmus vystriedajú prvé
problémy, akými boli nájsť vhodné priestory, kde by mohli svoju spoločenskú či kultúrnu činnosť prevádzkovať. Začali v miestnosti
po škôlke v budove tzv. kaštieľa. Tento priestor
však bol malý a týmto sa začalo ich putovanie.
Jednu schôdzu mali v rodinnom dome, jedno
zasadnutie im povolil Obecný úrad v kultúrnom dome, na vianočné posedenie im požičala škola svoju jedáleň. Nakoniec sa vrátili opäť
do kaštieľa.
Postupne si staro- novú miestnosť v kaštieli zveľadili, zariadili svojpomocne i za pomoci
pána Glasu- bývalého pánu starostu. Je nutné
pripomenúť, že vedenie obce aj v období keď
vo funkcii starostky obce pôsobila pani Šimeková i dnes pán starosta Čambál boli a sú nápomocní pani Müllerovej pri napredovaní klubu.
Pani predsedníčku táto práca baví, dlhé roky
pracovala s ľuďmi a dala sa na to preto, aby sa
aj obyvatelia Úľan v jeseni svojho života necítili
sami, aby sa pozreli ďalej ako len za chotár našej obce, aby ju prežili aktívne a mali pri sebe
niekoho, kto im to spríjemní. Klub práve pre
túto ušľachtilú náplň činnosti našiel v obci svoje opodstatnenie. Členská základňa sa pomaly rozrastala. V súčasnosti eviduje 34 aktívnych
členov a dúfajú, že k nim pribudnú noví. Aj keď
začiatky boli veľmi ťažké – všetci poznáme ako
je to niečo organizovať a realizovať keď nie sú
financie – našli sa podnikatelia, ktorí im veľmi
pomohli pri realizovaní niektorých programov
či už finančnými prostriedkami alebo darmi,

ako aj OÚ ktorý ich aj naďalej podporuje. Vďaka nim mohli členovia, ale aj ostatní obyvatelia
obce absolvovať množstvo aktivít.
Patria medzi ne návštevy divadelných predstavení v Trnave, Nitre či Bratislave.
Zážitkom bola účasť na natáčaní súťažnej televíznej relácie Koleso šťastia v STV v Bratislave,
kde súťažili aj členovia klubu.
Vďaka finančnej podpore p. Zuzky Klačanskej
a pani Danky Budošovej absolvovali členovia
rôzne výlety:
• na zámok Červený kameň, spojený s prehliadkou jaskyne Driny • do Trenčianskych Teplíc,
kde absolvovali aj procedúry na ozdravenie
(na jeden z nich prispel aj VÚC) • do Rajeckých
Teplíc s prehliadkou dreveného betlehemu •
do Topoľčianok na návštevu žrebčínu a múzea
koní • návšteva Piešťan - prehliadka kúpeľného ostrova a prevoz loďou po Sĺňave • návšteva Nitrianskeho hradu, múzea nitrianskych zlatých pokladov • návšteva výstavy kvetín Flora v
Bratislave • kúpanie vo Veľkom Mederi • pre členov zabezpečili pedikúru priamo v klube
Okrem toho:
• pravidelne mesačne organizujú posedenie
členov pri kávičke a sladkých či slaných dobrotách • o sladké dobroty vytvorené rukami šikovných členov sa už štyri roky delia aj so spoluobčanmi na výstave spojenej s predajom
týchto výrobkov pod názvom „Moja obľúbená
maškrta“, ktorá má podľa každoročných ohlasov veľký úspech a v ktorej chcú aj naďalej pokračovať • na jednej z nich uskutočnili aj výstavu ručných prác • oslavujú spoločne narodeniny členov klubu • každý rok mali posedenie pri
príležitosti MDŽ, Dňa Matiek či Vianočné posedenie s malým darčekom a programom žiakov
Základnej školy • zorganizovali zábavy – Katarínske posedenie či majáles s veľkou tombolou
a dobrou náladou zúčastnených, na ktorých sa
okrem členov klubu zúčastnili aj spoluobčania
Náplňou klubu nie je len oddych a zábava, ale
venujú sa aj vzdelávaniu. Pre členov zabezpečili rôzne posedenia, prednášky alebo besedy,
na ktorých sa môžu dozvedieť viac o problémoch, s ktorými sa stretávajú vo svojom každodennom živote. Takýmito aktivitami sú:
• posedenie so psychologičkou na tému Čo prináša dôchodcovský vek • posedenie s príslušníčkou Policajného zboru SR z oddelenia v Galante o ochrane dôchodcov proti podvodní-

kom na reklamných akciách • beseda s MUDr.
Kovalíkom na tému ako si udržiavať svoje zdravie a poskytnutie všeobecných pokynov z oblasti zdravia.
Súčasťou klubu je aj spevácky súbor Úľančanka, ktorý v roku 2016 oslávil už 10. výročie svojho založenia. Okrem skvelých speváčok a speváka z radov členov klubu majú aj výborného
harmonikára p. Filipa z Hlohovca, ktorý je autorom textov a hudby piesní. Nácviky prebiehajú každý týždeň, aby sa čím viac zdokonaľovali a mohli krásnymi pesničkami reprezentovať obec Pusté Úľany. Nespievajú si len pre
seba. Súbor sa okrem obecných osláv alebo
pietnych rozlúčok so zosnulými spoluobčanmi zúčastňuje aj rôznych vystúpení za hranicami obce. Vystúpili v DSS Antonius v Sládkovičove, zúčastnili sa na prehliadke speváckych súborov vo Voderadoch, na akcii 11 Mikroregiónov v obciach Pác a Abrahám, vystúpili na oslavách Matice Slovenskej „Vatra zvrchovanosti“ či
na celonárodných oslavách Matice Slovenskej
v Trnave. V decembri sú pozvaní na vianočné
posedenie do Slovenskej Novej Vsi, kde vystúpia s vianočnými pesničkami. Toho, čo za 20 rokov uskutočnili, bolo veľmi veľa. Pani predsedníčke i aktívnym členom klubu patrí veľká pochvala, čo všetko dokázali.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí mali zásluhu na založení tejto organizácie, ktorí počas 20
uplynulých rokov venovali všetky svoje sily, čas
a um pre jeho ďalšie rozvíjanie, preto, aby sa
mali kde stretnúť, spoločne sa zabaviť a stráviť príjemné chvíle v kruhu svojich priateľov a
známych. Poďakovanie patrí aj terajšiemu vedeniu našej obce a poslancom OZ za podporu
a pomoc, ktorú poskytujú či už na klubovú činnosť alebo aj speváckemu súboru. Vďaka patrí
všetkým tým podnikateľom, ktorí klubu pomáhali ešte v začiatkoch ich spoločenských podujatí či už finančnými prostriedkami alebo darmi. Za dvadsaťročné obdobie svojho pôsobenia nadobudol klub dôchodcov a zdravotne
postihnutých občanov v Pustých Úľanoch charakter klubu s bohatými organizačnými skúsenosťami a pevne stanovenými cieľmi svojej organizovanej činnosti v rôznych kultúrnych a
spoločenských aktivitách, ktoré poskytujú svojim členom príležitosti na uspokojovanie svojich záujmov a požiadaviek.
Zdenka Müllerová (predsedkyňa ZOSZP)
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Znova sa otvorili brány materskej školy
Začal nový školský rok 2017-2018. Do materskej školy nastúpilo 81 detí, kapacita bola
i v tomto školskom roku naplnená. Deti boli
umiestnené do štyroch tried. Musím znova
konštatovať, že bolo správnym rozhodnutím p. starostu ing. Henricha Čambála i obecného zastupiteľstva v Pustých Úľanoch, že sa
uskutočnila prestavba štvrtej triedy, ktorú už
druhý školský rok navštevuje 17 detí.

Školský rok sme začali privítaním našich najmenších detí. Každý rok sa stretávame pri privítaní nových detí s ich vyplašenými očkami,
a to nielen ich, ale i mamičiek. Nie je to pre
nich jednoduché. Pre väčšinu detí prichádza
k ich prvému odlúčeniu od mamičky a zvereniu dieťaťa do výchovy a opatery zatiaľ ne-

Už v septembri motivujeme naše deti a pripravujeme pre ne rôzne aktivity.
Hravou formou sa oboznamujú s priestormi materskej školy a svojimi kamarátmi napr. Povedz ako
sa voláš, Na slepú babu,
Kto si. Deti sa oboznámili
aj s verejnými inštitúciami
v našej obci, či už na vychádzkach, alebo exkurziách. Navštívili sme poštu,
miestne kvetinárstvo.
V októbri sme sa venovali jeseni. Pani učiteľky s deťmi uskutočnili tvorivé dielne- vyrábali z prírodnín, ktoré sme si nazbierali na vychádzke gaštankov, ježkov, jesenné výstavky. Vo všetkých triedach pani učiteľky s deťmi zhotovili jesenné dekorácie. Jesenné listy visiace zo stropu naladili jesennú atmosféru. Navštívili sme výstavu záhradkárov, ktorí nás obdarili jesennými plodmi. Ďakujeme
im, boli to dobré vitamínové pochúťky- povedali deti. Pani učiteľky z veľkej triedy a ich
deti pripravili vystúpenie pre našich občanov
v mesiaci október, ktorý je venovaný úcte k
starším.
Ďalšou aktivitou bolo púšťanie šarkanov na

známej pani učiteľke v neznámom prostredí.
Môžem však ubezpečiť, že po adaptačnom
týždni zotierania slzičiek, vzájomného oboznamovania - prekonávania strachu z nepoznaného, neskúseného, sú výsledky u mnohých prekvapujúce. Takmer všetky deti môžu
navštevovať materskú školu celý deň, strach
sa pomaly stráca a mení sa na radosť. Deti sa
tešia na pani učiteľky, na každodenné aktivity, na kamarátov. V tomto náročnom období
zohrávajú najdôležitejšiu úlohu pani učiteľky, ktoré sa musia snažiť získať si dieťa svojim
pedagogickým prístupom a všetkými danosťami, ktoré v sebe majú. Je to veľmi náročná
a dlhodobá úloha pedagóga. Môžem konštatovať, že sa pani učiteľkám táto úloha i v tomto školskom roku podarila zvládnuť k spokojnosti.

školskom dvore, ktoré uskutočňujeme s deťmi počas celého mesiaca.
Navštívili nás i bábkoherci slovenskej televízie, ktorí nám zahrali bábkové divadlo s aktuálnou tematikou o vitamínoch. Divadielka a interaktívne vystúpenia budeme deťom
pripravovať počas celého školského roka. Sú
pre deti zábavou i poučením. Výhodou je i to,
že nemusíme s deťmi cestovať za kultúrou
a predstavenia nám prídu zahrať priamo do
MŠ.
V novembri sme deťom priblížili viacero
sviatkov: Sviatok všetkých svätých, Halloween, 4. November Deň materských škôl. Tieto sviatky si pripomíname v prvý novembrový deň a týždeň. Tak sme ich oslavovali
s deťmi po Sviatku všetkých svätých, nakoľko bolo pracovné voľno. Prípravy však pre-

Zostáva nám vyriešiť ešte jeden dlhodobý
problém, a to je uvoľniť priestory triedy predškolákov, ktorá je umiestnená v tunajšej základnej škole. V minulom roku podal p. starosta projekt na schválenie výstavby nového
pavilónu materskej školy. Potešilo ma, keď
mi oznámil, že projekt bol schválený a od jari
budúceho roka sa začne s jeho výstavbou.
Konečne bude celá materská škola tak ako
má byť- v jednom areáli a vyriešia sa všetky
prevádzkové a iné dlhoročné problémy.

biehali už týždeň vopred. Musím pochváliť pani učiteľky, ktoré sa zhostili danej úlohy
a pripravili pre deti i rodičov peknú výzdobu
a masky pre deti na Halloween – párty. Musím priznať, že skĺbiť oslavu Sviatku všetkých
svätých a Halloweenu som sa obávala, pretože sviatok Halloween vyvoláva v našej kultúre rôzne názory a polemiky. Ale musím konštatovať, že sme našli vhodný spôsob ako tieto sviatky priblížiť. Oboznámili sme deti s našimi zvykmi a tradíciami – zapaľovanie sviečok na hroboch svojich blízkych, ale i kultúrou iných národov – prezliekanie sa do rôznych masiek, vyzdobovanie domov, zábava. Názov slova Hallow- znamená predvečer
Všetkých svätých.
Pretože sviatok Halloween sa stále viac udomácňuje v Európe a nemáme o ňom dostatok informácií, siahla som do odbornej literatúry: “Sviatky a tradície v materskej škole“
kde sa uvádza: “Halloween je typickým príkladom kresťanského sviatku, v ktorom sa zachovali tradičné kresťanské zvyky, je ovplyvnený komerčnými záujmami výrobcov a reklamou.
Z tohto sviatku sme prebrali hlavne to, aby sa
deti zabavili, pretože deti sa radi prezliekajú
do rôznych masiek a zabávajú sa. Ďakujeme
rodičom, ktorí nám zabezpečili občerstvenie pre deti. Hallowenskou párty sme oslávili
i Deň materských škôl.
V posledný novembrový týždeň sme sa už
pripravovali na Mikuláša. Deti s pani učiteľkami nacvičovali kultúrny program, rodičia
pomohli s naplnením balíčkov, za čo im patrí vďaka. Všetky deti sa sústredili v malej triede, kde sme spoločne privítali Mikuláša, ktorý všetky deti obdaril balíčkami.
V každej triede sa uskutočnila vianočná besiedka, deti dostali darčeky, spievali koledy,
pohostili sa vianočným pečivom, ktoré pripravili rodičia. Vianočné medovníčky piekli i
pani učiteľky s deťmi.
Pripravovali sme sa i na obecné „Vianočné
trhy“. Spolu s rodičmi sme uskutočnili tvorivé dielne. Vytvorili sme ikebany a darčekové
predmety. Z finančných prostriedkov získaných na vianočných trhoch sme zakúpili deťom hračky. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na aktivitách počas adventného obdobia.
Želáme všetkým krásne a radostné Vianoce.
Riad. Anna Kašubová
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Aj toto je a chce byť, naša škola
Škola je inštitúcia, v ktorej má každý svoje
miesto, plní určené úlohy, má možnosť osobného rastu. Už prvým zazvonením školského zvončeka 4.septembra sa žiakom našej základnej školy otvorili dvere nielen k získaniu
základných vedomostí pod vedením skúsených pedagógov, ale aj k možnosti zúčastniť
sa mnohých školských a mimoškolských aktivít, ktoré rozvíjajú ich schopnosti, zručnosti,
talent či fyzickú kondíciu.
Prvou z takýchto aktivít bolo septembrové účelové cvičenie Ochrana človeka a prírody. Cieľom takýchto cvičení je podľa ministerstva školstva pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza, zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej sily, formovať v žiakoch vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. V tomto školskom roku sme teoretické vedomosti spojili so štvorkilometrovým pochodom do Abrahámu, kde sme mali
možnosť divácky podporiť medzinárodnú súťaž leteckých modelov. Súťaž Európsky pohár
obrích akrobatov sa uskutočnila na Slovensku
prvýkrát.

September ešte nezatvoril svoje brány a my
sme sa už tretíkrát pripojili viacerými aktivitami k Európskemu dňu športu. Štafetovým behom každého žiaka, turnajmi vo futbale, florbale a vybíjanej, ale i zumba maratónom dali
žiaci aj pedagógovia najavo, že má v ich živote
fyzická aktivita dôležité miesto. O tom svedčí aj účasť a pekné umiestnenie našich žiakov
2.stupňa na októbrovom cezpoľnom behu v
Galante i účasť žiakov 6. ročníka na plaveckom výcviku v krytej plavárni v Seredi, kde si
mohli pod dohľadom inštruktorov zdokonaľovať plavecké štýly, trénovať skoky do vody,
lovenie predmetov z dna bazéna a zahrať si

nájdu šikovné a talentované deti, ktoré sa pod
vedením svojich pedagógov môžu realizovať
na rôznych typoch súťaží a dosahovať celoslovenské a medzinárodné úspechy. Od začiatku školského roka sme sa v krúžkovej činnosti zapojili do medzinárodnej programátorskej
súťaže Creative Baltie 17´. V nej mohli mladší i starší žiaci vytvoriť počítačovú hru, výukový alebo iný program podľa vlastnej fantázie.
Nižšie kolá tejto súťaže úspešne zvládla Dominika Roštáková, ktorá sa svojím výukovým
programom z oblasti Vlastiveda nominovala
na medzinárodné finále v Brne. Veríme, že v
tomto školskom roku nie je prvou ani poslednou lastovičkou v našom snažení byť kvalitnou a úspešnou školou.

vodné pólo. Boli aj účastníkmi výcviku potápačov, pri ktorom si mali možnosť vyskúšať
ich potápačský úbor.
K fyzickým aktivitám, aj keď iného druhu, patrí určite aj zber papiera. V jeho jesennej časti
sme za pomoci detí, ich rodinných príslušníkov a obyvateľov obce vyzbierali takmer 1800
kg papiera. Spojili sme svoje sily pre dobro
veci. Škoda, že nie všetky deti prejavili ochotu pomôcť našej prírode.
Veľmi pekné posolstvo nesie projekt Záložka do knihy spája školy, ktorý organizuje Slovenská pedagogická knižnica. Aj naša škola sa
tohto projektu zúčastnila a zaradili sme sa k
1084 školám na Slovensku i v Čechách, ktoré
rôznymi technikami vyrábali svoje malé darčeky pre rovesníkov spriatelených škôl.
Akousi obdobou amerického Halloweenu,
ktorý vznikol ako oslava významného sviatku Samhain keltského obyvateľstva Britských
ostrovov, je na našej škole akcia Noc svetiel. K tomuto snaženiu okrem aktivít našej škoRaz za rok sa stretávajú „strašidlá“ z Pustých ly iste prispieva aj prostredie, citlivý prístup
Úľan a okolia, aby si užili magickú atmosfé- k žiakom, ľudská kvalita zamestnancov, zaváru novembrovej noci spestrenú diskotékou, dzanie najmodernejších učebných pomôcok
športom a strašidelným filmom. Tejto aktivity do vyučovacieho procesu. Sme škola, ktorá je
sa môžu zúčastniť len vybraní žiaci, ktorí splni- v mnohých smeroch priekopníkom a pilotnou
školou v zavádzaní najmodrenejších IT techli určené podmienky a sú nebojácni.
Veľmi užitočným a nenásilným spôsobom nológií /Class Room Management System
osvojovania si vedeckých poznatkov sú ex- vo vyučovacom procese, ktorých súčasťou je
kurzie. V októbri a v novembri vycestovali naši práca s aplikáciou Smart Cubes 3D alebo využiaci 1. aj 2. stupňa do Modry za Ľudovítom žívanie robotov vo vyučovacom a krúžkovom
Štúrom, za pamiatkami histórie, architektúry a procese. Toto všetko naša škola žiakom ponúumenia do Nitry, za tajomným svetom vesmí- ka a vytvára.
Mgr. Jana Foríšková
ru do planetária M.R Štefánika v Hlohovci, za
nevšedným pohľadom na históriu a
Pre ďalší proces rozvoja kvality školy máme stanovené ciele
život z čias Rímskej
Nehmotné:
ríše na Bratislav1) Neustále zvyšovať kvalitu školy na dosiahnutie jej
ský hrad. Najstarkonkurencieschopnosti a na zaistenie jej perspektívy.
ší žiaci našej školy
2) Zabezpečiť, aby sa každý zamestnanec permanentne
navštívili atómovú
zdokonaľoval a vzdelával.
elektráreň v Mo3) Zapojiť všetkých zamestnancov do realizácie zmien.
chovciach. Aj tam
4) Odstrániť preferovanie hodnotenia známkami.
si mohli utvrdiť
poznatok, že výroHmotné:
ba jadrovej ener1) Dobudovať školskú knižnicu.
gie je považova2) Zabezpečiť účasť žiakov na svetovej súťaži RoboCup 2018.
ná za jediné mož3) Vybudovať veľké multifunkčné ihrisko v areáli školy.
né riešenie hrozia4) Zatepliť východné a západné časti budov.
cej energetickej
5) Prebudovať hospodárske budovy na triedy pre žiacky klub detí.
krízy a globálneho
6) Oplotiť malé multifunkčné športové ihrisko.
otepľovania.
7) Vymeniť ďalších päť 21-ročných plynových kotlov v kotolni.
V radoch našich
8) Vybaviť 5. až 9. triedy interaktívnymi tabulami.
žiakov sa každý rok

www.puste-ulany.sk
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Striedavá osobná starostlivosť
Čo je dobré pre oboch rodičov,
je dobré aj pre dieťa.
Čo je dobré pre dieťa sú obaja rodičia.
(Škandinávsky model opatrovníctva)
Málokto z bežnej populácie vie, čo to striedavá osobná starostlivosť (ďalej len SOS) rodičov o maloleté dieťa je, čoho sa týka a aký
má dopad na rodinu. Preto som sa rozhodla
napísať pár riadkov k tejto téme. Nie všetky
dostupné informácie dávajú občanovi ucelený pohľad na danú problematiku. Inštitút SOS je pomerne nová možnosť pre dieťa, ako mu zaistiť v jeho živote prítomnosť
oboch rodičov po ich rozchode/rozvode.
Táto forma zverenia sa využíva iba v minimálnej miere. SOS znamená, že dieťa po rozchode/rozvode rodičov žije striedavo s každým z rodičov v určitom pravidelnom časovom intervale. SOS kladie na rodičov vysoké
ľudské a osobnostné požiadavky. Ak ju rodičia dokážu kultivovane zvládnuť, potom výrazne zvyšuje predpoklad, že láskyplný vzťah
dieťaťa k obom rodičom zostane zachovaný,
aj po zrušení spoločnej domácnosti. V prípade zverenia dieťaťa do SOS by malo byť sprevádzané osobnostnou zrelosťou oboch rodičov. Rodičia by mali oddeliť rolu rodiča od
roly partnera. V neposlednom rade by mali
rešpektovať prianie a záujem svojho dieťaťa.
SOS by mala vychádzať zo vzájomnej dohody oboch rodičov. Táto forma zverenia dieťaťa by sa nemala využívať ako nástroj boja rodičov o dieťa, ako sa to veľakrát v praxi deje.
Predpoklady pre zverenie dieťaťa do SOS sú
viaceré. V prvom rade musia byť obaja rodičia spôsobilí vychovávať dieťa a mať o výchovu záujem. Najlepšie je, ak SOS vychádza zo
spoločnej dohody rodičov, vedia prekonať situácie, ktoré vyplývajú z ich rozchodu, ako je
pocit sklamania, ublíženia si, krivdy a nená-

visti. Medzi predpoklady patrí: trvalý pobyt
dieťaťa, od ktorého vzniká nárok na štátnu
dávku – prídavok na dieťa a daňový bonus si
uplatňuje po dohode jeden z rodičov, (ak sa
nedohodnú poberanie bonusu určí súd), ďalej bydlisko dieťaťa tak blízko, aby sa zachovalo dieťaťu sociálne okolie, predpoklad, aby
dieťa mohlo navštevovať tú istú školu, alebo
škôlku, aby sa dieťa mohlo stýkať s kamarátmi a venovať sa školským aktivitám. Inštitút
SOS má svoje pozitíva a tiež aj negatíva, ktoré
môžu mať vplyv na budúcnosť dieťaťa.
Medzi pozitíva, ktoré prináša SOS pre dieťa sú napr.:
• Dieťaťu sa nezabrzdí a nezdeformuje emocionálny vývoj – dieťa môže emocionálne
čerpať z prítomnosti oboch rodičov a prežívať svoje emócie tak, ako bolo zvyknuté od
svojho narodenia,
• Nestratí sa detská dôvera – dieťa si buduje svoju dôveru k obom rodičom, do vzťahu
patria obaja rodičia,
• Dieťa zažíva vo svojej výchove rolu a prvky
mužské aj ženské,
• Dieťa môže komunikovať o všetkých záležitostiach spolu s matkou aj otcom,
• SOS umožňuje prirodzený priebeh identifikácie dieťaťa s mužským aj ženským vzorom
správania,
Negatíva SOS - v praxi sa stretávame aj so situáciami, kedy sa SOS nejaví ako vhodná,
kedy nie je v najlepšom záujme pre dieťa, dokonca, keď je prostriedkom manipulácie rodičov – manželov navzájom. Matky „bojujú“
o zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti
a otcovia „bojujú“ za SOS. Prekážkou a rizikom SOS na strane detí môže byť:
• Nízky vek dieťaťa, napr. že je dojčené, ide
najmä o obdobie do troch rokov veku dieťa-

ťa, kedy sa vytvára primárna väzba,
• Nepripravenosť dieťaťa na zvládnutie novej
životnej situácie,
• Odmietanie SOS zo strany dieťaťa, ktoré sa
odmieta presúvať z domácnosti do domácnosti druhého rodiča,
• Dieťa môže využívať benefity od rodičov,
v praxi je toto riziko často vidieť v rodinách,
kde sú veľké ekonomické rozdiely medzi rodičmi,
• Neakceptácia nových životných partnerov
rodičov dieťaťa,
• Vzdialenosť bydliska rodičov, zmena školy,
strata väzieb na priateľov, krúžky a záujmové činnosti
Prekážkou a rizikom SOS na strane rodičov môže byť:
• Je neschopnosť vzájomnej komunikácie
v súvislosti s praktickými otázkami,
• Neschopnosť akceptácie rozpadu vzťahu
a novej životnej situácie,
• Psychiatrické diagnózy, sociálno-patologické prejavy v správaní (napr. drogová závislosť, domáce násilie, riešenie konfliktov deštrukčným spôsobom a pod.), nezrelá osobnosť,
• Nejednotnosť výchovy, presadzovanie SOS
z dôvodu, že sa jeden rodič chce pomstiť
druhému, z partnerov sa stávajú súperi a nepriatelia,
• Rodič sa snaží vyhnúť plateniu výživného
a o zverenie nemá skutočný záujem.
SOS možno nie je ideálnym riešením, ale
je snáď dobrým riešením pre rodičov, ktorí
majú skutočný záujem o svoje deti, sú emočne stabilní a vzájomne spôsobilí vychovávať
svoje deti.
PhDr. Daniela Budošová
za komisiu sociálnych vecí
a zdravotnej starostlivosti

Opäť živo v Materskom centre Včielka
Začiatkom jesene sa naše mamičky a ich malé
detičky presunuli z ihrísk a záhrad do útulného prostredia Materského centra Včielka. Do
Centra chodia detičky maličké, ktoré tu testujú svoje prvé krôčiky a vyslovujú prvé slovíčka. No a tiež sú tu detičky už trošku väčšie,
ktoré si tu vytvárajú prvé veľké kamarátstva.
A ktovie, možno tieto kamarátstva pretrvajú
aj v materskej či základnej škole. O čo bude
ľahší prvý deň v škôlke, keď tam na dieťatko

bude čakať Stelka, Natálka, Adamko či Samko, s ktorými sa hralo už v materskom centre. A čo na naše centrum hovoria mamičky?
Niki: „Ja tam chodím s Viki hlavne kvôli tomu,
aby sa socializovala. Aby si zvykala na kolektív a hlavne, aby sa oťukala medzi detičkami predtým, ako pôjde do škôlky. Naučila sa
nové veci a hlavne aby sa naučila, že nie všetko patrí jej, ale treba sa podeliť o hračky. Za
mňa je to super nápad, takéto materské centrum. Aj detičky sa zahrajú a aj mamičkám to príde určite vhod, vyjsť
trošku zo stereotypu a zrelaxovať,
porozprávať sa s ,,dospelákmi“ :-), vymeniť si rady, tipy, recepty. A odchádzame domov všetci spokojní :-). Za
mňa určite 100 bodov pre materské
centrum :-).“

vhodné preto, že sa učí ako sa správať v kolektíve, ako sa podeliť, požičať hračky, jedlo...
Je tam veľmi spokojný a obom nám rýchlo
prejde čas. A sme s ľuďmi, čo je veľmi dôležité aj pre nás maminky, aby sme nestrácali kontakt s okolím a trošku sa tiež porozprávali. Veľmi sa nám v centre páči a je nám tam
dobre. Hlavne preto tam chodíme :-).“

Kristínka: „Luky sa zahrá s deťmi, učí
sa novým veciam, odkukáva od starších detí, čo už ony vedia a hlavne je
v kolektíve. To je veľmi prospešné a

Ste na materskej dovolenke a chceli by ste
nás spoznať bližšie? Radi Vás medzi nami privítame každý utorok a štvrtok od 16.00 do
18.00. TEŠÍME SA NA VÁS :-).

Evka: „Ja tam tiež rada chodím, aby sa mi
malá pripravila na kolektív v škôlke. Nech to
majú pani učiteľky potom ľahšie :-). Deti sa
tam krásne zahrajú, my pokecáme :-). Je to
tam príjemné, útulné - tak akurát :-). A super
je, že tam mamičky prinesú aj svoje detičky
(súrodenca), ktoré už navštevujú škôlku. Aspoň tie naše odkukajú čo to od nich, pohrajú sa s nimi.“
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Leto na Gazdovskom dvore
Zabaviť deti počas dlhých letných prázdnin,
pripraviť hodnotné podujatie, či krátku aktivitu, dokáže rodičov poriadne potrápiť. Privítajú preto možnosť dať deti do tábora, a tak
im poskytnúť hodnotné prežitie voľných dní.
Aktivitu pani Jany Kučerovej, ktorá pripravila tábor na Gazdovskom dvore, privítali rodičia detí z Pustých Úľan i blízkeho okolia. Pani
Kučerová nám porozprávala ako sa jej podaril projekt, ktorý mal veľkú odozvu u detí i rodičov.
1. Kedy a ako vznikol nápad zorganizovať
projekt „Leto na gazdovskom dvore“?
Táto myšlienka mi napadla počas návštev verejnosti u nás na dvore, keď sa deťom nechcelo ísť od zvierat preč. Bolo vidieť, že mali záujem o viac, ako iba nachvíľu zvieratká pohladkať a dať im pár granuliek.
2. Aké činnosti ste pripravili pre deti?
To, na čo sa deti najviac tešili, a čo teda bolo
to najhlavnejšie, boli zvieratká. Deti sa o nich
starali, kŕmili ich, česali ovečky, somárika a
kozičky a dojili kravičku. Počas odpočinku na
tráve, alebo v altánku sme si prebrali témy:
- ako gazdovať na gazdovskom dvore
- ako je to s odpadmi v prírode
- čo je NATURA 2000
No a samozrejme, že deti neobišli hojdačky,
„tuli vaky“ tabuľky s kriedami a iné lákadlá.
3. Uskutočniť projekt kde sú v hlavnej úlohe deti a zvieratká je pomerne náročné.
Ako ste to zvládli. Pomáhal vám niekto?
Moja najbližšia rodina a najviac mi pomohla

dcérka Tánička za čo jej veľmi ďakujem. Ešte
by som rada doplnila, že projekt sa uskutočnil s podporou VÚC TTSK za čo tiež vyjadrujem veľké ďakujem.
4. V programe projektu sa spomína Natura2000. Vedeli deti čo sa skrýva pod týmto názvom?
Niektoré deti to vedeli, niektoré nie. Ale práve
na to sme sa stretli, aby sme si, okrem iného
porozprávali aj o tom. Samozrejme, že sme
vzhľadom na našu lokalitu prešli aj informácie a problematiku o CHVÚ Úľanská mokraď.
Záujem detí o „naše“ CHVÚ bol veľký, keďže
každé zúčastnené dieťa bolo jeho súčasťou.
5. Čo nové sa deti počas týchto dní naučili?
Vzhľadom na to, že sme si užívali prázdniny,
by som to ani nenazvala učenie. Skôr sme sa
rozprávali, kreslili, strihali, lepili ... Nedá sa vymenovať všetko, ale to najhlavnejšie asi bolo,
že deti sa dozvedeli, ako sa má správne a trpezlivo zachádzať so zvieratkami, ktoré smernice tvoria sústavu NATURA 2000 aké sú zakázané činnosti v CHVÚ Úľanská mokraď, kde
sú jeho hranice, aké hrozby číhajú na vtáctvo,
ako dlho trvá rozklad jednotlivých druhov
odpadov v prírode. Nakreslili sme si spoločne krásnu mapku „nášho chvúčka“. Táto mapka teraz zdobí klubovňu na Gazdovskom dvore. Návštevníci dvora sa pri nej možno trošku
poučia a nám pripomína pekné chvíle s deťmi. Snáď si deti niečo zapamätali, a ak aj nie,
verím, že keď raz v budúcnosti budú o niečom z toho počuť, rozsvieti sa im v hlavičke

Škola plná umenia
Základná umelecká škola v Pustých Úľanoch začala svoju činnosť v školskom roku
2002/2003 ako elokovaná trieda ZUŠ v Sládkovičove. ZUŠ je zaradená do siete štátnych
základných umeleckých škôl. V tomto školskom roku navštevuje školu 40 žiakov v hudobnom odbore, 9 žiakov vo výtvarnom odbore a 41 žiakov v tanečnom odbore.
V dnešnej spoločnosti je cenné, že mnohí rodičia chápu zmysluplnosť umeleckého vzdelávania a výchovy. Vďaka ich dôvere môžeme umením vplývať na rozvoj citových, etických a tvorivých schopností detí. Naša škola poskytuje vzdelanie v troch odboroch: hudobnom (hra na klavíri, hra na akordeóne,
hra na gitare, hra na flaute, spev), výtvarnom

a tanečnom. Práve v tomto školskom roku sa
nám podarilo otvoriť výtvarný odbor, kde žiaci môžu objavovať nové techniky kresby, maľby, pracovať s hlinou. V budúcnosti chceme
rozšíriť štúdium aj o hrnčiarstvo, ktoré patrilo medzi najrozšírenejšie a najstaršie remeslá
na našom území. Naši žiaci si zážitkovým učením budú osvojovať kultúru a umenie našich
predkov.
Naša škola má dôležitú úlohu pri vytváraní
kultúrno-spoločenského života v obci, ktorý
sa uskutočňuje formou verejných koncertov
a výstav. Každoročne organizujeme vianočné
koncerty a v závere školského roka absolventské koncerty. Už v týchto dňoch sa školou
ozývajú koledy a vianočné piesne, ktoré pri-

žiarovka „aha, tak toto som už počula, to už
predsa viem“
6. Prekvapili vás deti niečím?
Znalosťami a hlavne záujmom. Deti, ktoré sa
zúčastnili, mali skutočný záujem nielen o starostlivosť o zvieratká, ale aj o rozoberanie jednotlivých bodov programu. Je úžasné vidieť
medzi nastávajúcou generáciou vyrastať ľudí,
ktorí majú taký pekný vzťah k prírode a zvieratám.
7. Pripravujete podobné letné aktivity aj
do budúcna?
Ja osobne by som bola rada, keby sa nám podarilo niečo podobné zorganizovať aj v budúcnosti. Čas ukáže, či sa nám to aj podarí.
8. A čo v zimnom období? Máte program aj
počas vianočných prázdnin?
Druhý ročník „Zdobenie vianočného stromčeka pre zvieratká“ musí určite byť, nemôže nás zastaviť ani to, že nám kozičky takmer
úplne obhrýzli stromček. No a v období medzi vianočnými sviatkami plánujem milú akciu, podrobnosti a informácie budú zverejnené na našej stránke FB, kam sa každý, koho to
bude zaujímať jednoducho „preklikne“ z našej stránky www.dvornassen.sk
9. Môžeme sa tešiť na živý Betlehem?
Pokiaľ sa toho nezúčastní koza Róza, ktorá
minulý rok vôbec nemienila spolupracovať a
všetko rozoberala, tak betlehemské jasličky
pri zvieratkách snáď budú.
Na záver by som chcela úprimne poďakovať
vedeniu obce Pusté Úľany za pomoc a podporu v našej činnosti.
Za rozhovor ďakuje Jana Strnádelová

pravujeme na vianočný koncert. Je tradíciou,
že na koncerte vystupujú takmer všetci žiaci
študujúci na našej ZUŠ. Okrem sólových vystúpení vytvárame aj rôzne komorné zoskupenie. Sú motivujúce pre žiakov a majú veľmi pozitívny ohlas u návštevníkov koncertov.
Žiaci k svojim hudobným nástrojom pristupujú s vedomím vydať zo seba maximum a sprístupniť tak umelecký zážitok z hudby svojim
blízkym. Odmenou je pre nich sála plná dojatých rodičov, starých rodičov či pozvaných
hostí , ktorá ich odmení potleskom. Vianočný
koncert je neopakovateľný svojou atmosférou a dokazuje, že hudba je spoločná reč, ktorá nepotrebuje slová. Stačí počúvať srdcom.
(r)

www.puste-ulany.sk

11

Matičný život v našej obci

Keďže udržujeme dobré vzťahy s Domom
Matice slovenskej v Galante, tak sa zúčastňujeme na akciách, ktoré pripravuje pre matičiarov okresu. Niektorí z nás boli na celonárodných slávnostiach na Devíne, resp. v septembri tiež na celonárodných matičných slávnostiach v Trnave. Svojou účasťou sme podporili aj Kantilénu v Galante, kultúrne podujatie
ako spomienku na galantského rodáka Karola Duchoňa, ktorý predčasne odišiel, ale jeho
piesne sú nadčasové, a preto ostávajú.

V júni sme sa v koordinácii s MO MS v susednom Abraháme zúčastnili na 58. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2017. Skutočne môžeme skonštatovať, že
to bola veľká paráda. Sme radi, že stále viac
mladých ľudí vyhľadáva podobné podujatia,
kde si pripomíname kultúrne tradície, na ktoré je Slovensko také bohaté, a v konfrontácii
s okolitým svetom sa nemá za čo hanbiť.
Naša organizácia bola v júni nápomocná pri
organizácii Obecného dňa, kde sme túto akciu podporili prípravou a predajom občerstvenia, a tak sme prispeli k jeho zdarnému
priebehu.
V spolupráci s Obecným úradom sme koncom augusta zorganizovali tradičný, už VII.
ročník vatry pri príležitosti dňa ústavy a rozlúčku s letom, kde sme pre malých a veľkých
pripravili pestrý kultúrny program. Odprezentovali sme na ňom zaujímavú výstavu obrazov maliara Tibora Bilčíka a jeho maloletej
dcéry, ktorá nepochybne zdedila talent po

otcovi. Nemenej zaujímavá bola tiež výstava
umeleckých diel z rohoviny pána Szárkányia
z Malej Mače. Okrem toho sme pripravili pestrý a zaujímavý program pre deti. Za našimi
deťmi prišiel animátor pán Slezák zo Šelpíc a
spolu s menšími či väčšími deťmi mali plné
ruky práce a spoločne vytvárali menšie umelecké diela či pamiatky až do úplného zotmenia. Pán Slezák sa v kultúrnom dome prezentoval aj nádhernými, dych vyrážajúcimi drevenými plastikami, ktoré mali po celý čas trvania akcie svojich obdivovateľov. Nezabudnuteľné pre niektoré deti bolo jazdenie na
koníkoch, či maľovanie na tvár. /Pre najmladšie deti sme pripravili hry ako mini golf, streľbu na mini bránku, hádzanie krúžkov, hod na
mini kôš, stavanie puzzle. Za každú zvládnutú disciplínu dostali deti pečiatku a na záver
malý milý darček.
Z ďalšieho programu pripomínam vystúpenia domácej skupiny Úľančanka, ktorá svojim
vystúpením prispela k dôstojnému priebehu oficiálnej časti programu - zapáleniu vatry. Ďakujeme im za pieseň k
vatre, určenú len na
túto príležitosť. Vatru
tradične zapálil starosta obce - Henrich
Čambál. Neskôr prítomných pozabávala aj hudobná skupina Slnečnica z Dunajskej Stredy. Mladí ľudia sa potom roztancovali s DJ Dandom
do neskorých nočných hodín. Veľmi nás teší,
že táto naša akcia si už našla svojich priaznivcov a že sa stále stretávame v hojnom počte.
Už sa tešíme na ďalší ročník.
V októbri sme zorganizovali poznávací výlet do Svätého Antona a Banskej Štiavnice,
kde sme si pripomenuli kus histórie Slovenska. V kaštieli vo Svätom Antone sme so záujmom počúvali výklad o majiteľoch kaštieľa, ich živote a o osudoch niektorých členov rodu. Zároveň sme obdivovali zručnosti starodobých majstrov. Následne sme sfárali do podzemia v Slovenskom prírodnom
banskom múzeu v Banskej Štiavnici. Pre nás
mnohých to bol neopísateľný zážitok, lebo
na vlastnej koži zažiť, v akých ťažkých podmienkach pracovali baníci v minulosti a tiež
vidieť rôzne technické vynálezy a pomôcky
zvyšujúce ťažbu, nie je každodenný zážitok.
Nemenej zaujímavý bol aj výklad sprievodcu
po historickej Banskej Štiavnici, ktorá je od
roku 1993 aj s okolím prekrásnych Štiavnických vrchov zapísaná do zoznamu svetového

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
Rozprávanie sprievodcov zaujalo aj mladých,
čo nás teší a veríme, že v budúcnosti pôjde
s nami na podobné výlety viac spoluobčanov, nečlenov MS. Keďže nám prialo aj počasie, tak sme si užili jednu príjemnú slnečnú sobotu v tomto prekrásnom, historickom
prostredí.
Tento rok je pre Maticu slovenskú významný aj z titulu konania valného zhromaždenia
Matice slovenskej, na ktorom sa zúčastnila aj
naša zástupkyňa p. Klejová.
Boli ste na koncerte? Páčilo sa vám? Odniesli ste si hlboký kultúrny a umelecký zážitok?
To sme radi, lebo práve naším cieľom je, aby
sa aj v našej obci a v našom hoci „menšom“,
ale krásnom kultúrnom dome, konali aj takéto akcie. Treba si uvedomiť, že to robíme pre
všetkých našich spoluobčanov, aby sme nemuseli za kultúrou cestovať len do okolitých
veľkých miest, ale vymysleli sme to tak, aby
kultúra prišla za nami. Pretože nie je také jednoduché zorganizovať takúto akciu, s nejasným výsledkom, ale sľubujeme, že ak ju vyhodnotíme ako úspešnú, budeme sa snažiť
vymyslieť aj do budúcna niečo zaujímavé.
Koniec roka tradične zakončíme vianočným
posedením a zhodnotením roka.
Juliana Benkovská
tajomníčka MO MS v PÚ

Spoločenská kronika

Matica slovenská už od svojho založenia
plní funkciu kultúrneho, národného a spoločenského rozvoja Slovenska. Činnosť našej miestnej organizácie na sto percent napĺňa tieto základné princípy. Aj v roku 2017
naša MO Matice slovenskej nielen pre nás,
ale hlavne pre vás, naši spoluobčania, pripravila niekoľko akcií, ktoré si teraz v skratke pripomenieme.

Narodili sa:
Miroslav Klena
Laura Válkyová
Patrícia Válkyová
Natália Časná
Theo Brestovanský
Filip Dudáš

Navždy nás opustili:
Viktor Arvay
Pavol Strnádel
Jaroslav Kilík
Vojtech Orichel
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Vianočné trhy
Pripadá mi to len nedávno, keď sme sa parili v horúcich letných dňoch, no o pár dní už
zasadneme k sviatočnému stolu. A čo by to
bol predvianočný čas bez trhov? Navštevujeme ich v Bratislave, v Trnave a poniektorí
už zavítali aj na úľanské Vianočné trhy, ktoré sa konali 9.12. v kultúrnom dome Orlovni. Kultúrnym domom sa šírila okrem príjemnej hudby spleť všakovakých vôní od punču, cigánskej po chrumkavé oplátky, koláčiky a medovníčky, vôňa levandule a čerstvej
čečiny. Návštevníci si mohli vybrať z výrobkov zhotovených detskými rúčkami, ale aj
šikovných mamičiek detí z materskej školy,
rôzne šperky, voňavé vankúšiky, teplé pletené ponožky, ikebany, venčeky, sviečky z medových plástov, šúpolia, svietniky, anjelov z

mydla ale aj pletených z papiera, háčkovaných anjelov a zvončeky, vyzdobené drevené šperkovnice, farebné obrázky.... ak som
niečo zabudla tak mi, prosím prepáčte, toľko
krásnych vecí bolo sústredených pod jednou
strechou. Pani učiteľky a pani vychovávateľky zo základnej školy sa postarali o zaujímavé aktivity pre deti. A prišiel aj hosť! Vlastne traja. Mikuláš s anjelom a čerticou. Trojica za básničku alebo pesničku obdarovala
všetky prítomné deti, ktoré sa o sedemnástej hodine spoločne pobrali rozžiariť vianočný stromček. A keďže máme tento rok otvorenú novú tržnicu, pán starosta sa rozhodol,
že stromček bude priamo pred ňou. Z pekného stromčeka sa netešili iba najmenší, ale
aj dospelí.

Čo dodať? Moje veľké ďakujem za spoluprácu, účasť na kultúrnych podujatiach, burze,
trhoch patrí našim šikovným občanom, deťom a p. učiteľkám materskej a základnej
školy, organizáciám, kolegom z kultúrnej a
školskej komisie, kolegom z obecného zastupiteľstva a v neposlednom rade pánovi
starostovi.
Všetkým občanom želáme nádherné vianočné sviatky, plné radosti, pokory a odpúšťania, k tomu veľa spokojnosti, zdravia a
šťastia. Aby bol Váš nový rok 2018 úspešný,
šťastie neodbytné, zdravie dokonalé, problémy vzdialené a budúcnosť skvelá, to Vám
z celého srdca želajú členovia školskej a kultúrnej komisie.

Hudobné prekvapenia alebo
Kto je Dávid a kto Goliáš?
Predstavivosť je krásna vec. Pracujeme s ňou
dennodenne - vďaka nej si dokážeme vyčarovať obrazy krajov len z rozprávania, máme
– aspoň hmlistú – predstavu o tom, čo je to
nekonečno a aj to, ako asi budeme vyzerať
o dvadsať rokov. Niekedy však nastanú situácie, kedy je aj naša predstavivosť v úzkych
a narazí na svoje hranice. Zvyčajne napríklad
preto, že jej chýbajú aspoň základné údaje o
tom, aby mohla ďalej pracovať a rozvíjať svoje obrazy… Takéto limity mohli viacerí z nás
prekonať na zaujímavom koncerte s názvom
“Nové v starom”, ktorý dňa 7. októbra 2017
o 18:00 zorganizovala v rímsko-katolíckom
kostole sv. Ladislava v Pustých Úľanoch nezisková organizácia Pre Úľany – Pro Fudemus,
n.o. v spolupráci so zdužením ORGANYzácia.
Ak si niekto nevedel (podobne ako ja – priznávam –) predstaviť trilkovať akordeón alebo ako to vyzerá, keď organové píšťaly vyzvú
do tanca prsty majstra akordeonistu, po tomto koncerte to už určite možné bude. A nielen to. Otvorili sa dvere dvoch svetov, z ktorých vyšli tóny v nádhernom a neočakávanom súzvuku…
Koncert “Staré v novom” vznikol pôvodne na
objednávku Bratislavského organového festivalu, kde bol uvedený s veľkým úspechom.
Idea spojiť svet starého a nového sa niesla hudobnou produkciou vo viacerých rovinách – staré neskororenesančné skladby prezentované v 21. storočí, skladby súčasných
autorov odohrané na starom historickom organe, či koncert na mieste, kde sa minulosť
stretáva s prítomnosťou. Vďaka výberu rozmanitých skladieb z diela autorov ako: Cesario Gussago, Aurelio Bonelli Johann Ludwig
Krebs, Johann Sebastian Bach či Giuseppe
Guami sa tak poslucháč ocitol na starých historických dvoranách, aby sa v nasledujúcej
chvíli nechal unášať hudbou autorov dvadsiateho storočia – Ľudovíta Rajtera alebo Jozefa Podprockého.

Dynamiku koncertu však ozvláštnil najmä
výber nástrojov – tak trochu očakávaného –
organu a (pre niektorých ťažko predstaviteľného) akordeónu. Na hudobnú scénu sa tak
postavili dvaja: majestátny, všetkým známy a
neprehliadnuteľný organ s mohutnými píšťalami niekoľkonásobne prevyšujúcimi svojho kolegu a akordeón – nástroj jednoduchý,
pochádzajúci z ľudu, o ktorom by nik nepovedal, že sa môže so svojou klaviatúrou postaviť na úroveň svojmu osemregistovému
vyzývateľovi. Pri úvodnom predstavení nástrojov tak nevdojak poslucháčom prišla na
um analógia biblického súboja Dávida a Goliáša. Malý ľudový nástroj zaujal pozíciu doslova oproti majestátnemu veľkému organu, pričom prevaha bola viditeľná. Avšak len
dovtedy, kým nezazneli prvé tóny a nepriniesli mnohé prekvapenia.
Tým prvým bolo, že Dávid nebol tým, kto ťahal za kratší koniec. Akordeón nepotreboval
milosrdné narábanie s hlasitosťou organu a
odvážne ho vyzval do hudobného súboja. Po
chvíli bolo zrejmé, že malý sa stal veľkým a
tóny akordeónu naplnili sakrálny priestor s
veľkoleposťou nástroja, ktorý si vyslúžil rešpekt. Nepochybne sa tak dialo vďaka virtuozite prof. Borisa Lenka – pedagóga na Vysokej škole múzických umení, ktorý pravidelne vystupuje na najvýznamnejších domácich podujatiach, festivaloch, koncertných
cykloch nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Jeho umenie ukázalo fantázii nové rozmery – akordeón sa miestami zmenil na husle, flautu či dokonca gajdy. Prekvapením boli
aj autorské skladby samotného prof. Lenka
(jedna dokonca v premiére), ktoré zožali obrovský potlesk. Očakávaný súboj sa napokon
nekonal, ale vznikla nevšedná spolupráca,
nádherný zážitok, ktorý by nebol možný bez
prof. Jána Vladimíra Michalka, ktorého virtuozitu Pustoúľančania už môžu poznať.
Prof. Ján Vladimír Michalko koncertoval
na historickom organe Vincenta Možného

v kostole sv. Ladislava už v minulosti a ukázal, že náš organ je naozaj vzácny, výnimočný a dokáže vylúdiť tóny, pri ktorých behajú zimomriavky po chrbte. Napriek tomu, že
bol obecenstvu už známy, zdalo sa, že si za
klaviatúru sadol opäť niekto iný. Nevšedný
aranžmán ukázal, že umelec je podobne ako
organ nástrojom hudby, ktorý sa ladí podľa
toho, čo hrá. Je sprostredkovateľom vášní,
ktoré hudba v sebe skrýva a pri októbrovom
koncerte ich mali poslucháči možnosť prežiť množstvo. Popri spoločných skladbách
s akordeónom zaznel náš organ aj v niekoľkých sólových kúskoch. Skladby sa miešali,
rovnako ako tóny oboch nástrojov, a tak napokon vôbec nebolo jasné kto je Dávid a kto
Goliáš. Vlastne, skončilo to lepšie, ako keby
Dávid vyhral, pretože pri výhre musí byť vždy
aj porazený. Súzvuk tak rozdielneho ukázal,
že spolupracovať je vždy lepšie, ako bojovať.
A to aj tam, kde sa to javí ako nemožné...
Už teraz sa tešíme na ďalšie koncerty, ktoré
prinesú opäť niečo nové, otvoria dvere do
ďalších nepoznaných svetov, priblížia nepoznané. No najmä priblížia k sebe ľudí, ktorí –
tak ako aj tentokrát – budú zdieľať svoje zážitky medzi sebou s úsmevom. Srdečne vás
na ne už teraz pozývame!
Slávka Démuthová
Riaditeľka Pre Úľany – Pro Fudemus, n.o.

www.puste-ulany.sk
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Živý vianočný darček – áno alebo nie?
Po Vianociach skončia v útulkoch bez domova ročne tisíce zvierat. Uvedomujeme si,
čo znamená mať psa alebo mačku? Domáci miláčikovia pribúdajú do rodín najčastejšie na želanie tých najmenších alebo aj väčších detí. Pred výberom šteniatka alebo mačiatka by však mala zasadnúť celá rodina,
ktorá by mala zvážiť všetky okolnosti. Treba
si uvedomiť, že nový člen rodiny je záväzok
aj na 15 – 18 rokov a bude vyžadovať pravidelnú starostlivosť a denné venčenie (psy
v dome alebo v byte) aj vtedy, keď sa dieťa o neho viac nebude chcieť starať. Nevyberajte si psíka alebo mačičku len na základe toho, že sa vám zdajú rozkošní. Nesprávny výber môže potrápiť obidve strany. Skôr,
ako si domov prinesiete šteniatko alebo mačiatko, premyslite si dobre, čo od nového
štvornohého priateľa očakávate a aký máte
životný štýl.
Je dôležité vziať do úvahy viacero faktorov.
V prvom rade je dôležité, aké sú vaše priestorové možnosti – teda ako veľký priestor
máte pre psíka/mačku k dispozícii, či bývate v byte alebo v dome so záhradou. Spravidla väčšie plemená potrebujú viac priestoru ako stredné a malé. Nemenej dôležité sú
i vaše časové možnosti – t.j. koľko času ste
schopní psíkovi/mačke venovať DENNE. Napríklad pre zaneprázdnených ľudí a introvertov je ideálna mačka, je samostatnejšia,
nepotrebuje výcvik a vychádzky. Ďalej sa
treba rozhodnúť aj podľa náročnosti daného plemena, pretože každé plemeno má určité citlivosti a nároky na aktivitu. Je vhodné poradiť sa na túto tému s konkrétnym

chovateľom a aj veterinárom. Môžete si však
adoptovať aj zvieratko z útulku, krížence vedia byť veľmi vďačnými spoločníkmi. Ak sa
jedná o psíka, tak si treba premyslieť na aký
účel ho budete využívať – či chcete strážneho, či na šport alebo k deťom. Ku deťom sú
vhodné plemená napr. boxer, labrador, zlatý
retríver, kokeršpaniel či bígel. Nuž a v neposlednom rade sú podstatné aj vaše finančné možnosti, nielen z hľadiska kúpnej ceny
psíka/mačky, ale aj nasledovnej starostlivosti – čo sa týka poplatkov za krmivo a veterinárnu starostlivosť (vakcinácie, ošetrenia,
problémy vzniknuté náhle počas života...).
Na väčšie plemená spravidla treba viac finančných prostriedkov.
Ak ste si všetky faktory dôsledne zvážili, prediskutovali a naozaj sa rozhodli pre nového
člena rodiny (či už od chovateľa alebo z útulku), tak si pre nového miláčika treba doma
pripraviť niekoľko základných potrieb.
Ako privítať nové zvieratko v rodine?
Od chovateľa by ste mali dostať informácie, čím a ako často šteniatko/mačiatko kŕmil a aký malo denný režim. Ku zvieraťu by
ste mali obdržať - očkovací preukaz so zaznamenanými vakcináciami a odčerveniami
a preukaz pôvodu (u čistokrvných zvierat).
Prvá cesta by mala viesť ku veterinárovi, ktorého ste si vybrali. Veterinár spraví základnú
klinickú prehliadku zvieratka a poučí vás o
potrebných následných vakcináciách, odčerveniach a ošetreniach proti vonkajším
parazitom. Stretnutie s cudzími mačkami/
psami nie je vhodné až do obdobia ukončenia základnej vakcinácie. Nového člena

rodiny nechajte, aby sa v pokoji zoznámilo
s prostredím, napilo sa a najedlo. Ak máte
malé deti, treba ich naučiť, ako sa ku zvieratku správať (napríklad, že ťahanie za uši
a chvost môže byť nebezpečné) a vysvetliť
im, ako sa o neho starať. Nikdy nenechávajte malé deti a zvieratá bez dozoru. K úrazu
môže prísť nedorozumením či nevhodným
správaním dieťaťa.
Šteniatku/mačiatku pripravte pokojné
miesto, kde nebude v prievane. Pripravte
si košík, búdu alebo peliešok. Pre šteniatko
budete potrebovať misku na vodu, misku
na krmivo, obojok, vodítko, prepravku/deku
do auta, šampón, kefu na vyčesávanie, hračky, prípadne ešte vrecúška na exkrementy a
samozrejme veľmi dôležité je kvalitné krmivo. Správna strava je veľmi dôležitá, aby ste
zabezpečili harmonický rast šteňaťa a predchádzali vážnym zdravotným problémom.
Ak krmivo neobsahuje dostatok potrebných
živín v správnom pomere, môže to mať za
následok zdravotné problémy už od raného
veku a tieto problémy môžu pretrvávať doživotne. O vhodnom krmive sa poraďte s veterinárom.
Pre mačiatko si nachystajte misku na vodu,
misku na krmivo, záchodík s podstielkou
(musí byť umiestnený mimo miesta kŕmenia!), lopatku na exkrementy, prepravku,
škrabadlo, kefu na vyčesávanie, hračky a takisto veľmi dôležité je kvalitné krmivo.
Nuž a tou hlavnou „vecou“, ktorú by ste novému zvieratku mali poskytnúť je vaša láska.
Lucia Repová MvDr

Sokol červenonohý (Falco vespertinus)
Chcem vám predstaviť krásavca, ktorý tu s
nami žije a mnohí z vás o tom ani nevedia.
Mnohí ho ani nevideli a možno ho ani neuvidia. Nebýva totiž s nami v dedine, ale v našom
katastrálnom území. Jeho domovom je Úľanská mokraď.
Úľanská mokraď, chránené vtáčie územie
(CHVÚ), je jedným z 38 vtáčích území, ktoré sa
Slovenská republika zaviazala vyhlásiť v rámci
budovania siete Natura 2000 – sústavy chránených území členských krajín Európskej
únie. Natura 2000 má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov
a prírodných biotopov v rámci Európy.
Ten, ktorého vám chcem predstaviť, je práve jedným z najvzácnejších a najviac ohrozených druhov vtákov na Slovensku! Sokol červenonohý (Falco vespertinus). Je to pôvodný stepný druh dravca. Hniezdi v starých listnatých alebo zmiešaných lesoch, lužných lesoch, prípadne aj v stromoradiach a hájoch
na nížinách a v nižších pohoriach. V Úľanskej
mokradi, na jej väčšej časti, je však výrazný nedostatok nelesnej drevinovej vegetácie, čo je
jedným z problémov zachovania vhodných

podmienok pre rozmnožovanie tohto druhu. Avšak v južnej časti CHVÚ (čiže u nás), v
okolí úľanskych rybníkov sú vďaka rozsiahlym
zalesneným plochám, sieti kanálov s drevinovou vegetáciou na brehoch a maloblokovej ornej pôde optimálne podmienky nielen
pre hniezdenie tohto fešáka ale aj ostatných,
takmer tridsiatich, chránených vtákov monitorovaných v CHVÚ.
Podľa väčšiny ornitológov je sokol červenonohý väčší fešák než známy orol Arnold alebo orlica Anička. Je to náš najpestrejšie sfarbený dravec. Samec je modrosivý s červenými
nohavička- mi. Samica má hnedosivý chrbát
s tmavým priečnym vlnkovaním, hrdzavožltý
spodok tela a hr-dzavé temeno. Zároveň je aj
našim najmenším sokolovým dravcom, ktorý
dosahuje hmotnosť okolo 130 až 200 g a rozpätie krídel okolo 70 cm. Má trochu kratšie a
širšie krídla než sokol la-stovičiar. Často sa trepotá na mieste.
Prečo patrí ku kriticky ohrozeným? V roku
2013 bol zaznamenaný len 1 hniezdiaci pár!
Pričom v rokoch 1995 až 2000 hniezdilo na
Slovensku 60 až 80 párov. Jeho osud spečatila chémia na poliach, likvidácia porastov vo

vidieckej krajine a úbytok havranov. Sokol si
vlastné hniezda nestavia, ale využíval hniezda krkavcovitých vtákov (havrany, straky). Tie
však ľudia postupne vytlačili ako škodnú z voľnej prírody. Havrany a straky sa stiahli k mestám a dedinám, ale sokol ako veľmi plachý
druh, ich už nenasledoval. V tomto roku ornitológovia zaznamenali 17 hniez-diacich párov!
Keď budete čítať tento článok, darmo by ste
sa vybrali do našich hájikov. Nenašli by ste ho.
Je prísne sťahovavý druh, ktorý na zimu odlieta do Južnej Afriky. Pevne verím, že na jar
sa k nám opäť vráti a bude ich každým rokom
viac a viac. Pre mňa osobne je fascinujúce sledovať jeho trepotanie vo vzduchu na mieste.
Teším sa už dnes na tú chvíľu, keď ho budem
môcť sledovať ako na jednom mieste monitoruje okolie a hľadá potravu!
Milí spoluobčania, chráňme si prostredie v našej Úľanskej mokradi, neznečisťujme ho, aby
sme zachovali vzácne druhy našej slovenskej
fauny a flóry aj pre budúce generácie!
Ing. Anna Ivánková
predseda komisie pre ochranu životného
prostredia a ekológiu
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Adventný koncert Art Music Orchestra z Červeníka
Každý z nás už určite zažil ten pocit, keď slová nestačia na opísanie pocitov a dojmov z
udalosti, ktorú ste zažili. Je náročné popísať
slovami to čo prežívate a cítite vo svojom
srdci, vo svojom vnútri. Prežiť prvú adventnú
nedeľu v spoločnosti skvelých umelcov - hudobníkov „živého orchestra“ a Jána Sucháňa
kňaza - majstra slova, medzi tie pocity určite patrí. Už prvé tóny úvodnej skladby boli
predzvesťou silného umeleckého zážitku. Po
rozozvučaní sa všetkých nástrojov nebolo
pochýb a po úvodných slovách Jána Sucháňa dýchala adventná atmosféra na všetkých
prítomných. Spojenie hudby a slova bolo
tým pravým „orechovým“ začiatkom očakávania najkrajších sviatkov v roku - Vianoc.
MO Matice slovenskej a obecný úrad v Pustých Úľanoch usporiadal Adventný koncert
Art Music Orchestra z Červeníka pre všetkých
občanov obce i blízkeho okolia.
Chuť zastaviť sa v tomto uponáhľanom svete, vnímať tóny hudby a zamyslieť sa nad slo-

vami v KD v Pustých Úľanoch prišlo v nedeľu 3. decembra viac ako sto ľudí. V príjemnej
komornej atmosfére odzneli vianočné skladby orchestra pod vedením Mgr. art. Mareka
Bielika, ktorý je umeleckým vedúcim orchestra a tiež pre orchester zaranžoval všetky doposiaľ hrané skladby. Umelecký hudobný zážitok bol podčiarknutý zamysleniami Jána
Sucháňa, ktorý je autorom niekoľkých kníh.
Posledná z nich pod názvom Rezonancie vyšla vlani. V tomto roku sa podieľal na vydaní CD „Poďme sa rozprávať“. Jeho prítomnosť
obohatila adventný koncert o neopakovateľnú atmosféru. Tento charizmatický kňaz povzbudil mnohých vo viere a dodal odvahu
popasovať sa s nástrahami, ktoré každodenný život prináša. Úvahy o dnešnom svete,
o jeho hrozbách i radostiach zasiahli mnohých prítomných.
Prichádzajú najkrajšie sviatky roka. Vianoce.
Tieto najväčšie a najkrajšie kresťanské sviatky v roku sa slávia v mnohých krajinách po

celom svete. Ľudové zvyky a tradície, ktoré
sú s nimi spojené, sa líšia od národa k národu a sú veľmi rozmanité. K tradícii Vianoc na
Slovensku patrí aj spievanie a hranie kolied,
poznanie vianočného príbehu narodenia Ježiška, koledovanie, pečenie oblátok... Je toho
veľa, čo treba zachovať pre ďalšie generácie.
Organizátori tohto podujatia sa budú snažiť, aby sa podobné podujatia stali tradíciou
v našej obci, a tak prispeli k ich zachovaniu.
J.S.

prezentácia do 15 rokov ťahala za kratší koniec, ale úroveň futbalu bola v skutku reprezentačná. Hladisko ako to bolo v predošlom
reprezentačnom zápase zaplnili viacerí fanúšikovia a mnoho hráčskych agentov, no o tú
správnu atmosféru sa znovu postarali žiaci
našej základnej školy, za čo znovu patrí veľká vďaka riaditeľovi ZŠ p. Borekovi, ktorý túto
návštevu žiakov na našom štadióne umožnil
a zariadil.
Keď myšlienka organizovať medzinárodné

stretnutia v našej obci vznikla a vedenie klubu spolu s pánom starostom obce poprosili o pomoc pána Mareka Farkaša k sprostredkovaniu prvého stretnutia so zástupcami Slovenského futbalového zväzu, nikto si nemyslel že naša obec bude mať takýto úspech.
Stálo to naozaj veľa usilia zorganizovať všetky tieto stretnutia a bez pomoci obce by to
ani nebolo možné, no veľká vďaka za ten
prvý kontakt patrí pánovi Farkašovi, bez ktorého by to bolo taktiež veľmi ťažké.

Futbal v obci

KOLÍSKA FUTBALU V NAŠEJ OBCI
Keď sa obecný futbalový klub pýšil počas jari
návštevou slovenskej reprezentácie na našom štadióne, kde si naši reprezentanti zmerali sily s Arménskom, boli všetci nadšenci
futbalu v obci hrdí na to, že sa podarilo niečo
také v obci, akou sú Pusté Úľany, zorganizovať a mysleli sme si, že to bol strop. No udialo sa niečo, o čom sa asi nikomu ani nesnívalo, okrem zorganizovania ďalšieho medzinárodného zápasu Slovenska so Švajčiarskom
prišiel na naše ihrisko tím z krajny, kde všetka tá naháňačka za tou guľatou vecou začala,
jej tvorca. Na našom ihrisku nás svojou hrou
poctila reprezentácia Anglicka do 19 rokov.
Síce si na naše ihrisko prišli „len“ zatrénovať,
ale sledovať prípravu hračov, z ktorých mnoho už hrá v najvyššej anglickej súťaži a vidieť
celú tu organizaciu, tých veľa ľudí (ak sa nemýlim tak ich bolo min. 12), ktorí sa o priebeh
tréningu starajú, bola pastva pre oči.
Taktiež nesmieme opomenúť zápas našej reprezentácie so Švajčiarskom kde síce naša rePočas leta prebehla oprava tréningového ihriska, kde tréneri spolu s hráčmi dospelých a dorastu upravili hraciu plochu navážkou piesku s hlinou a výsadbou trávy.
V dnešnej dobe máme v obci dve plnohodnotné hracie plochy, kde si môžu zahrať všetky mužstvá, nielen priateľské
zápasy, ale aj majstráky. Na trénigové ihrisko, ktoré je po
celej ploche osvetlené, už s radosťou chodia vo večerných
hodinách hrávať aj starí páni a nadšenci futbalu.

www.puste-ulany.sk
FUTBAL V OBCI
Začiatkom augusta tohto roka nastal zásadný miľník reprezentácie obce v najoblúbenejšej hre na svete, ktorou je futbal. Našu
obec už v súčastnosti oficiálne reprezentujú štyri mužstvá plus jedno mužtvo starí páni
rekreačne.
Naše deti hrajú v okresnej súťaži, prípravka
pod vedením Mateja Kašubu a trénerov Jakuba Janeka a Romana Horvátha, mladší žiaci našu obec reprezentujú pod vedením Leony Hašplovej a trénera Tomáša Onofreja. Mužstvo dorastu tak ako minulý rok robí
dobré meno našej obce v bratislavskom kraji, kde hrá tretiu najvyššiu súťaž na Slovensku pod vedením Ladislava Pitela a trénera
Vladimíra Grúza. Dospelí nás po reorganizácii súťaže v okrese začali reprezentovať v naj-
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vyššej okresnej súťaži a to hlavne vďaka podmienkam, či už technickým, tak aj vďaka veľkému počtu mládeže, o ktorú sa kompetentní v klube starajú.
Obligátne je potrebné poďakovať viacerým
ľuďom, no treba vyzdvihnúť prácu hospodára klubu Miroslava Tótha, ktorý dokázal pripraviť ihriskovú plochu tak, že ani angličania

nemali žiadnu výtku a po rozhovore s nimi
úprimne povedali, že sa ku nám radi vrátia.
Taktiež vďaka za poriadok na štadióne, o tento sa stará Naďa Tóthová a úprimne, máme
štadión v takom stave, že ostatné dediny
v okrese nám ho môžu len závidieť. Uvedené
by sa ale nemohlo stať realitou bez pomoci
sponzorov, obecného zastupiteľstva a hlavne nášho starostu pána Čambála.
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Futbalová legenda pochádza z Pustých Úľan
Na tohtoročnom udeľovaní cien ankety Futbalista roka 2016 vstúpilo do Siene slávy päť
legiend slovenského futbalu. Bol medzi nimi
aj československý reprezentant Titus Buberník, ktorý si ocenenie prevzal osobne. Na pódium vyšiel v prúžkovanom obleku skutočný
elegán. Možno ste ani nevedeli, že pochádza
z obce Pusté Úľany.
Futbalový talent sa narodil 12. októbra 1933.
Ako dieťa sa spolu s rodičmi neskôr presťahoval do Bratislavy, no prázdniny a voľný čas
často trávil v rodnej obci. V súčasnosti sa aj
napriek pokročilému veku do Pustých Úľan
rád vracia.
Bývalý hráč Červenej hviezdy Bratislava, Interu Bratislava a VSS Košice bol neprehliadnuteľným dirigentom obranných radov a skvelým „hlavičkárom“. V lige odohral 264 zápasov
a strelil 47 gólov. Z toho najviac za Červenú
hviezdu, s ktorou v roku 1959 získal titul majstra Československa. V minulosti sa venoval aj

basketbalu. V tomto športe získal titul juniorského majstra Československa, napokon však
dal prednosť futbalu.
V československom reprezentačnom mužstve odohral Titus Buberník 23 zápasov. Bol
účastníkom dvoch svetových šampionátov
a ako prvý slovenský hráč sa umiestnil v prestížnej ankete Zlatá lopta. V medzinárodnom
rebríčku, v ktorom sa každoročne udeľovali tituly najlepším futbalistom Európy, ho v roku
1959 zaradili na celkové 17. miesto. Vlastní aj
bronz z Pohára národov z roku 1960 (predchodca ME), s piatimi gólmi sa stal najlepším
strelcom a členom ideálnej zostavy šampionátu. V kvalifikácii proti Rumunsku trafil na
Tehelnom poli do siete už v 25 sekunde a tento gól sa stal historicky najrýchlejším v súťaži (29. mája 1960). O 15 minút neskôr pridal
druhý, československý tím vyhral 3:0. V roku
1962 reprezentoval Československo na Majstrovstvách sveta v Chile, kde s mužstvom zís-

kal striebornú medailu.
V roku 2015 vyšla o úspešnom športovcovi
kniha s názvom Elegán v kopačkách, s podtitulom „Futbalové zákruty Titusa Buberníka“.
Je venovaná jednému z najslávnejších hráčov
slovenskej futbalovej histórie, ktorého poznávacím znamením bola elegantná a férová hra.
Vďaka nej sa stal vzorom pre ďalšie generácie.
Galavečer pri príležitosti vyhlasovania výsledkov ankety Futbalista roka 2016 sa konal 21.
marca. Rodák z Pustých Úľan vstúpil do Siene slávy slovenského futbalu spolu s ďalšími
štyrmi žijúcimi legendami. Členom vybranej
futbalovej spoločnosti sa stal na základe výberu 7-člennej čestnej rady, ktorá rozhoduje o zaradení laureátov do Siene slávy. Ocenenie prevzal vyštudovaný právnik symbolicky v susedstve svojho niekdajšieho pracoviska. V Slovnafte bol totiž dlhé roky zamestnaný ako podnikový právnik.
Jana Panáková (spracované redakciou)

Filip Baláž: Už ako škôlkar som stál na lyžiach
Filip Baláž má 16 rokov, žije v Pustých Úľanoch
a študuje na športovom gymnáziu v Bratislave.
Od detstva rád športuje. Je plný energie, chuti zdolávať prekážky, trénovať. Má za sebou
množstvo víťazstiev, za ktorými je veľa driny,
námahy a odriekania. Nechýba mu však odhodlanie, pozitívne naladanie, a tak s humorom jemu vlastným odpovedal na pár otázok:
Od koľkých rokov sa venuješ športu? Kto
ťa k lyžovaniu priviedol?
Športujem odmalička a už ako škôlkar som
stál na lyžiach a aj súťažil. Ako malý chlapec
som mal zdravotné problémy a pani doktorka rodičom pre mňa odporučila pobyt v horách. A keď sme tam už chodili, tak im napadlo dať mi na nohy lyže a tie som odvtedy nedal dole.
Aké boli začiatky? Kde si začínal trénovať?
Na úplné začiatky si nespomínam, bol som
naozaj veľmi malý, trojročný chlapec. Bolo
to v ASC klube v Bratislave. Kategória Super baby do 7 rokov. Tam som sa dôvernejšie zoznamoval s lyžami. Trénoval som v Rakúsku v KAPRUN - lyžiarske stredisko. Pamätám si, že raz napadlo toľko snehu ,že som
sa v ňom stratil. Súťažil som, no na víťazstvá
som si ešte musel počkať. Tie prišli v kategórii mladší žiaci. Tu som získal aj prvé úspechy
a medaily.
Aké sú tvoje doterajšie úspechy?
V kategórii mladší žiaci, v druhom roku pôsobenia som sa dostal do slovenskej reprezentácie. Tu sa striedali väčšie úspechy s menšími, no celkovo hodnotím toto obdobie ako
úspešné. Postup do kategórie starší žiaci,
kam patria lyžiari vo veku 14 - 16 rokov mi
priniesol tri roky mojich osobných úspechov.
Veľmi som sa tešil, keď súčet bodov v slalome, obrovskom slalome a super obrovskom
slalome- Super- G znamenal, že som vyhral
Slovenský pohár. Stal som sa majstrom Slovenska.
Ktorý z nich je pre teba najvzácnejší?
Určite sem patrí 9. miesto na medzinárodných pretekoch v Taliansku v sezóne
2015/2016 v obrovskom slalome. Dôležité je
pre mňa aj 2. miesto na pretekoch v Šachtičkách, kedy som sa prvýkrát postavil na pódium.

Máš trému pred pretekom? Ako sa s ňou
dokážeš vyrovnať?
Trému nemávam, možno malú-tesne pred
štartom, cítim tvrdé nohy, ale to hneď po štarte pominie. Nemávam strach, a tak si preteky
užívam. Myslím si, že preteky treba brať ako
zábavu, a potom to ide lepšie.

nie. Ako si na tom ty čo sa týka úrazov?
Úrazy ma zatiaľ obchádzajú. Samozrejme,
mal som množstvo menších, ktoré neboli
vážne, no vyradili ma z pravidelného trénovania, či preteku. Dúfam, že sa mi budú vyhýbať
aj naďalej a ja sa budem môcť venovať trénovaniu naplno.

Je to náročný šport?
Myslím, že každý šport je istým spôsobom
náročný. V tom mojom je nutné trénovať po
celý rok a ideálne na snehu. A práve tu je náročnosť o niečo vyššia ako v iných športoch.
Musíme s trénerom veľa cestovať a „hľadať“
sneh, kvalitné svahy a trate. V Rakúsku to
majú lyžiari jednoduchšie. Bývajú pod kopcom a keď sú super podmienky, idú si zatrénovať. Ja musím dúfať, že keď docestujem do
strediska, bude počas tréningových dní ideálne počasie na trénovanie. V opačnom prípade mám smolu.

Dokážeš skĺbiť tréningy, školu i preteky?
Toto mám už od základnej školy vyriešené individuálnym študijným plánom. V škole som
sa učil angličtinu, a to aj dnes využívam keď
navštevujem rôzne krajiny a je nutné sa dorozumievať.

Ako sa vychádzaš s trénerom?
Ján Gantner je skúsený tréner zo Žiliny. Je
to príjemný pán, ktorý mi sadol osobnostne. Je pre mňa nielen profesionálny kouč, ale
aj chápajúci človek, ktorý mňa ako mladého
chalana dokáže motivovať, ale aj tolerovať
a usmerniť.
Pri každom športe hrozí aj nejaké zrane-

Aké sú tvoje plány do budúcna, čo sa týka
športu i ďalšieho štúdia?
Jednoznačne chcem stále lyžovať. Momentálne súťažím v kategórii U21 a mám za sebou
už prvé preteky v Taliansku. Presadiť sa v tejto
kategórii je veľmi náročné. Pretekajú tu skúsení lyžiari a vyrovnať sa im je pre mňa výzva.
Budem musieť tvrdo pracovať na fyzickej príprave a cvičiť v posilňovni. Čo sa školy týka,
nemám jasný plán. Všetko záleží od toho ako
sa mi bude dariť v lyžovaní. Mám predstavu
o povolaní, ktoré by som chcel v budúcnosti
robiť, no zatiaľ dám prednosť lyžovaniu.
Aké preteky ťa čakajú v tejto sezóne?
Možno Majstrovstvá sveta juniorov vo Švajčiarskom Davos. Tam sa musím kvalifikovať
a byť piaty na Slovensku U 21. A to naozaj nebude ľahké.
Čo by si odkázal svojim rovesníkom?
Chcel by som ich podporiť v akomkoľvek
športe alebo záľube, ktorá ich baví, napĺňa
a robí ich voľný čas zábavný. Ak robíte veci
s chuťou, odrazí sa to aj na výsledkoch. Nakoniec by som chcel povedať, že oddať sa športu naplno a na profesionálnej úrovni je veľmi
náročné. Nič, o čom som hovoril, by som nedokázal bez podpory mojich rodičov, ako aj
celej rodiny, ktorá stojí vždy pri mne.

