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o V akom pracovnom a investičnom duchu sa 
niesol rok 2012 v Pustých Úľanoch od vyjdenia 
prvého čísla časopisu v júni 2012,pani starostka?
-Od júnového vydania obecného časopisu 
Pustoúľančan sa v obci  udialo veľa zaujímavého.  
Obec pokročila v majetkovom usporadúvaní  
nehnuteľností do vlastníctva obce, ale aj v budovaní 
chodníka cez park „pri Svätých“, ktorý nadväzuje 
na chodníky na druhej strane cesty.  Ak čas 
dovolil, priebežne sme upratovali dvor za starým 
obecným úradom, odstránili sme budovu  skladu 
na tomto dvore,  ktorá bola v dezolátnom, zdravie 
ohrozujúcom stave a miesto nej  sme postavili 
bariérové oplotenie a tak pripravili nový priestor 
pre voľnočasové využitie. Z ďalších investičných 
akcií spomeniem vybudovanie druhej etapy 
obecnej kanalizácie na uliciach Spodná, Pažitná 
a časti Poroskej a zároveň aj náročnú prípravu 
na budovanie ďalších etáp. V mesiaci október 
sme odoslali žiadosť o poskytnutie dotácie na 
Environmentálny fond a v súčasnosti prebieha v 
zmysle zákona elektronické verejné obstarávanie 
na výber zhotoviteľa. Obec  v záujme ďalšieho 
rozvoja a napredovania odkúpila nehnuteľnosti v 
centre obce. Ide o  stavby a pozemky vo výmere 
1546 m2.  Od začiatku roka  do novembra sme sa mimo iných 
pracovných povinností  v plnej miere venovali aj spracovaniu 
podkladov na úspešné dokončenie registra obnovenej 
evidencie pozemkov(ROEP), kde   konanie pokročilo do 
záverečnej fázy a predpokladáme, že v priebehu prvých 
mesiacov budúceho roka budú vlastníkom pozemkov 
Správou katastra Galanta založené listy vlastníctva. Do 
vlastníctva obce prejde po tomto konaní 6,75 ha pozemkov, z 
toho 2,38 ha poľnohospodárskej pôdy a 4,37 ha zastavaných 
pozemkov, alebo ostatných plôch. V súčasnosti rokujeme s 
Obvodným úradom v Trnave o delimitácii (prevode vlastníctva) ďalších  
3 ha pozemkov do vlastníctva obce.  Spomeniem ešte, že projekt 
návrhu dopravného značenia, avizovaný v predchádzajúcom čísle  
časopisu, schválený obecným zastupiteľstvom, aj Okresným dopravným 
inšpektorátom v Galante a v súčasnosti čakáme na vyjadrenie 
Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v 
Galante.  V letných mesiacoch bol dokončený „energetický audit“, cieľom 
ktorého je prehodnotenie technického opodstatnenia jednotlivých 
odberných miest a komplexné riešenie zmien parametrov v jednotlivých 
odberných miestach pre reálne zníženie platby za elektrickú energiu. 
Vyhotovili sme 9 nových zmlúv o pripojení odberných miest s 
prevádzkovateľom distribučnej siete. V záujme šetrenia financií bolo 
jedno odberné miesto  odpojené. Fyzicky bolo vymenených 7 ističov.  
Dôkazom toho, že sa naša obec snaží zapájať aj do regionálneho a 
nadregionálneho života je  skutočnosť, že obec Pusté Úľany sa stala 
súčasťou Mikroregiónu 11 PLUS, ktorého názov je odvodený od 
počtu obcí, ktoré boli pri zrode myšlienky. Medzi zakladateľov patria 
obce Abrahám, Hoste, Cífer, Hrnčiarovce nad Parnou, Majcichov, Pusté 
Úľany, Slovenská Nová Ves, Veľký Grob, Voderady a Zeleneč.  Obec 
Pavlice je čestným členom, nakoľko vstup tejto obce ako zakladateľskej 

neschválilo obecné zastupiteľstvo.  Toto združenie 
bude svojim charakterom plniť úlohu inštitúcie 
pre podporu rozvoja regiónu, predovšetkým vo 
vlastnej pôsobnosti, a tiež podporu cestovného 
ruchu, cezhraničných a medzinárodných aktivít. Dňa 
27.11.2012 bola valným zhromaždením združenia 
schválená dohoda o cezhraničnej spolupráci s 
Regionání rozvojovou agenturou východní Moravy, 
ČR.   Naša obec sa v tomto roku stala tiež členom 
Združenia miest a obcí galantsko-šalianského 
regiónu.Na základe požiadavky obce spoločnosť 
GOLEMTECH, s.r.o. sponzorsky zriadila odo dňa 
4.10.2012 verejnú bezplatnú Wi-Fi-free zónu, ktorá je 
umiestnená v centre obce. Verejná bezplatná Wi-Fi 
sieť je označená ako Hotspot_puste_ulany. V mesiaci 
október bolo otvorené tak dlho očakávané detské 
ihrisko s množstvom atrakcií.
o Kde narážala obec na problémy počas plnenia 
si plánov?
-Mrzí ma skutočnosť, že Trnavský samosprávny kraj 
v tomto roku neposkytol finančné prostriedky na 
rozšírenie cesty III. Triedy a úpravu križovatky „pri 
Svätých“, v našej obci, o čom rokujeme od roku 
2011. Náš pôvodný zámer bol, aby bola rozšírená 
križovatka a zároveň vybudované chodníky pre 

zvýšenie bezpečnosti hlavne chodcov. Chodníky sme 
vybudovali, avšak vzhľadom na nízke technologické teploty 
sa nám nepodarilo vyznačiť priechody pre chodcov, ktoré 
tieto chodníky budú spájať. Táto úloha nás čaká na jar 
budúceho roka. Možno sa obyvateľom obce zdá, že výstavba 
chodníka je zdĺhavá, ale nie je to vinou obce. Súčasťou 
stavby je aj prekládka telekomunikačného vedenia, ktoré 
zabezpečuje vlastník tejto siete. Po mnohých urgenciách 
máme prísľub o skorom uložení kábla a predpokladám, 
že do vyjdenia tohto čísla bude všetko tak, ako má byť.  

Obec má pred sebou nesplnený záväzok vybudovania oplotenia na 
hranici obecného pozemku a záhrad jednotlivých vlastníkov v časti 
„hliník“, ktorý nebolo možné v tomto roku zrealizovať, pretože 2 
„záujemci“ nemajú dodnes uzatvorenú kúpnu zmluvu s obcou a nemajú 
uhradenú kúpnu cenu.  Ďalším sklamaním je skutočnosť, že investor 
– Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  upustila od zámeru 
zokruhovať vodovod na „hornom konci“  na základe zamietavého 

Obec Pusté Úľany sa naplno venuje investičným akciám,úprave 
vzhľadu obce, ale má aj bohatý kultúrno-spoločenský a športový život.

 Aktuálne hovoríme so starostkou obce Ing. Drahotínou Šimekovou...
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stanoviska vlastníka pozemku, cez ktorý malo toto zokruhovanie viesť.  
Samozrejme, nedá mi nespomenúť, že máme medzi sebou „šikovných 
občanov“, ktorí si na úkor nás všetkých riešia likvidáciu vlastných 
odpadov nezákonným spôsobom.  V záujme ich dolapenia bude 
musieť obec pristúpiť k určitým opatreniam, ktoré však zatiaľ nechcem 
zverejňovať.   
o Ako sa napĺňal rozpočet počas roka 2012, čo chýbalo a čo sa 
muselo dať bokom, ak financie chýbali? 
-Rozpočet obce na rok 2012 bol plnený nepravidelne a nie v plnej miere,  
nakoľko výpadok na podielových daniach k 01.12.2012 predstavuje 
sumu cca 18  000 EUR. Našťastie dane z nehnuteľnosti boli tento rok 
uhradené na 96%. 
Každá obec má finančné problémy hlavne na začiatku rozpočtového 
roka, kedy je príjem obcí najnižší, ale je potrebné uhrádzať pravidelné 
platby za elektrinu, plyn a pod.  Naša obec preklenula tento čas dobre, 
nakoľko po dohode s jedným z najväčších daňovníkov - spoločnosťou 
SEMA HŠ, s.r.o.,  bola z ich strany uhradená veľká časť dane z 
nehnuteľnosti hneď po vydaní rozhodnutia zo strany obce.   
o Aké priority obsahuje rozpočet na rok 2013?
-Dnes, keď Vám odpovedám na otázku, rozpočet obce na rok 2013 
ešte nie je schválený. Zverejnený je návrh rozpočtu a schvaľovať jeho 
konečnú podobu bude obecné zastupiteľstvo dňa 11.12.2012. Ale už 
dnes Vám môžem povedať, že chceme pokračovať v budovaní obecnej 
kanalizácie, máme záujem na zakúpených pozemkoch v centre obce 
dobudovať centrum obce, súčasťou ktorého by mohli byť nájomné 
bytové domy, verejná zeleň, rozšírená predajňa COOP Jednota, 
parkovisko, a tiež nová zastávka autobusov, ktorá bude umiestnená 
mimo cesty, podobne ako je umiestnená zastávka pri obecnom úrade. 
Určité finančné prostriedky musíme vyčleniť na bezodkladnú opravu 
strechy štadióna, ďalšie rozšírenie zelene v obci, modernizáciu časti 
verejného osvetlenia, zakúpenie mobiliáru, napríklad autobusové 
zastávky na dolnom konci sú v kritickom stave, postaviť už spomínané 
oplotenie obecného pozemku na „hliníku“ Samozrejme nie je možné 
všetky veci urobiť za jeden rok, bohužiaľ nemáme čarovný prútik, ale 
začať musíme, nemáme na čo čakať. Samozrejme obec chce naďalej 
podporovať bohatý spolkový, kultúrny a spoločenský život. 
o Obec žije aj spoločenským životom, ktoré udalosti, akcie by ste 
vyzdvihli počas roka v obci ako úspešné a verejnosťou obdivované?
-Začnem veľmi vydarenou akciou, ktorú zorganizovala obec v júni pre 
pracovitých žiakov ZŠ, ktorí  reprezentovali školu a obec na rôznych 
súťažiach, a to návštevu akcie  Deň otvorených dverí v Prezidentskom 
paláci, kde deti odovzdali p. prezidentovi Gašparovičovi a prvej 
dáme  vlastnoručne vyrobené darčeky a prezidentský pár  našim 
deťom venoval  niekoľko minút svojho času.   Na obecných oslavách 
konaných 16.06.2012 sa okrem bohatého kultúrneho programu 
konal krst samotného časopisu Pustoúľančan, ktorý  pokrstil Mgr. 
Vladimír Vranovič, poslanec Trnavského samosprávneho kraja. Pán 
Vranovič svojmu krstniatku poprial  dlhý život, bohatý obsah, prevdivé 

informácie a veľkú čitateľnosť. V rámci kultúrneho programu sme 
privítali aj sólistu opery SND Ivana Ožváta, Annu Veselovskú, čerstvú 
finalistku súťaže Hlas Česko-slovenska a samozrejme deti ZŠ. Zaujali 
nás hlavne nezabudnuteľní deviataci. Radosť hlavne mužskej časti 
obyvateľov urobili v júni   naši futbalisti svojim postupom do vyššej 
súťaže. V čase, kedy sa tieto akcie poriadali, mali sme horúce želiezko 
aj v ohni svetovej súťaže RoboCup v Mexiku, žiakov našej ZŠ.Počas leta 
a jesene sa uskutočnili kultúrne akcie, ktoré organizovali spoločenské 
organizácie pôsobiace v obci, tak im dávam priestor, aby informovali 
občanov vlastnýmí slovami.  Na záver roka je dobrým zvykom obce 
pozvať občanov starších ako 65 rokov na stretnutie s rovestníkmi a s 
predstaviteľmi obce. Tento rok sa stretnutie nieslo v znamení blížiacich 
sa Vianoc. Touto témou sa niesol aj kultúrny program v podaní detí 
ZŠ a svojim pekným recitálom a piesňami prispela i spevácka skupina 
Úľančanka. Za čo im patrí poďakovanie.
o Chcete zlepšiť aj spätnú väzbu od občana k samospráve. Preto 
ste sa rozhodli zriadiť tzv.“schránku podnetov“. Môžete o tejto 
iniciatíve povedať viac?
-Áno, na návrh člena redakčnej rady p. Ivana Takáča sme vo vstupnej 
hale predajne COOP Jednota umiestnili tzv. schránku podnetov. Je 
viditeľne označená „ Pustoúľančan– schránka podnetov.“ Do tejto 
schránky môžu občania vkladať svoje podnety, otázky, prípadne návrhy, 
čo by chceli v časopise vidieť, čítať, prípadne uviesť problém, riešenie 
ktorého ich konkrétne zaujíma.  Chcem upozorniť, že na vulgárne, 
hanlivé  listy a na anonymy,  redakčná rada odpovedať nebude. 

pýtala sa: Mgr.Alena Jaššová

o Čo Vás zaujalo na časopise Pustoúľančan?
- Z rušného života a diania Bratislavy som prišiel do Pustých Úľan pred 6 rokmi . Pracoval som 
v Slovenskej televízii v redakcií zábavných programov, a to od jej založenia. Práca s ľuďmi v takomto 
veľkom médiu to zanechá, či chcete, alebo nie, na Vás určitú stopu.  V dôchodkovom veku Vám začne 
niečo chýbať. Možno to, čím ste sa dlhé roky zaoberali, možno stretávať sa v tvorivom kolektíve, 
možno si  niečo znovu dokázať.
Pri prečítaní prvého vydania časopisu Pustoúľančan  som sa rozhodol svoje skúsenosti z redakčnej 
práce ponúknuť    starostke Ing. Šimekovej. Tak sa začala naša spolupráca.
o Aké máte predstavy o tvorbe tohto časopisu?
- Znovu sa vrátim k problematike ľudských vzťahov. V uzavretej komunite, ako je život na dedine, 
prináša veľa pozitívneho, ale aj negatívneho. Život vo veľkomestepredstavuje  anonymitu, naproti 
tomu na dedine každý každého pozná a rieši všeobecné problémy po svojom. A tu práve vidím 
veľkú príležitosť pre tento časopis, dať možnosť hovoriť občanom,   o možnostiach ako sa dozvedieť 
o smerovaní a problémoch obce. 
Prichádzam s návrhom zaviesť pravidelnú rubriku v našom časopise pod názvom : „ Vy sa pýtate , 
my odpovedáme “. Hovoriť o problémoch, napr. pri pive, nič nerieši. Účasť občanov na verejných 
zastupiteľstvách je mizivá. Som presvedčený, že „schránka  podnetov, “  umiestnená v priestoroch 
COOP Jednota nezostane prázdna. Na otázky a návrhy občanov bude naša rubrika pravdivo 
a pravidelne odpovedať.
o Ako vnímate budúcnosť časopisu Pustoúľančan?
-Každé printové médium rastie a upadá na obsahu. Pustoúľančan svojím prvým vydaním dokazuje, že je zaujímavý a života schopný  a má 
čo povedať občanom. Chcel by som záverom zdôrazniť ešte jednu myšlienku: náš časopis sa bude občanom prihovárať a to rečou, ktorej 
budú všetci rozumieť. Nielen tým, čím sa môžeme chváliť, ale aj nedostatkami a kritickými pripomienkami, ako aj všímaním si problémov v 
sociálnej oblasti. 

 pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Predstavujeme Vám nového člena redakčnej rady časopisu  
„Pustoúľančan“  Ivana Takáča.
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Nezisková organizácia Pre Úľany - Pro Fudemus, n pracujú bez nároku na 
mzdu. Do roku 2010 organizácia pracovala bez finančnej podpory obce, 
posledné tri roky sa projekty realizujú aj s finančnou podporou z rozpočtu 
obce. V roku 2012 sa nezisková organizácia Pre Úľany - Pro F. o. vznikla z 
iniciatívy niekoľkých občanov Pustých Úľan v roku 2007 a podporuje činnosť 
viacerých záujmových združení v obci. Je organizátorom (aj v spolupráci s 
inými subjektmi a jednotlivcami) mnohých kultúrno-spoločenských podujatí, 
pričom jej členovia sympatizanti udemus, n. o. úspešne uchádzala o grant na 
výstavbu detského ihriska. Nadácia Siemens poskytla prostriedky vo výške 
330,- Eur, ktoré však zďaleka neboli postačujúce ani pre základné vybavenie. 
Vzhľadom k tomu, že obec plánovala obnovu zničeného detského ihriska 
pri Orlovni, vznikol spoločný projekt, na ktorý bolo uvoľnených 3.500,- Eur 
z rozpočtu obce. Nezisková organizácia z prostriedkov na činnosť prispela 
sumou 700,- Eur a získala tiež sponzorské dary od spoločnosti iii-center, 
s.r.o. (500,- Eur) a individuálnych darcov (80,- Eur), za ktoré úprimne ďakuje. 
Z takto združených prostriedkov bolo 4.620,- Eur investovaných do herných 
prvkov detského ihriska z agátového dreva spĺňajúce bezpečnostnú normu 
EÚ 1176 a zvyšok na terénne úpravy spolu s vytvorením bezpečnostného 
štrkového lôžka. Detské ihrisko bolo otvorené 11. októbra 2012 a jeho 
sprevádzkovanie by nebolo možné bez sponzorskej pomoci firiem Betafence, 
s.r.o. (oplotenie a vstupná brána), Alas, s.r.o. (piesok a štrk), Cambau, s.r.o. 
(zemné a betonárske práce), Ihriská Agát, s.r.o. (dovoz a montáž detského 
ihriska), p. Jašeka (doprava sypkých hmôt) a p. Haruštiaka (doprava materiálu 
oplotenia) a obce Pusté Úľany (parkové úpravy, lavičky). Veľká vďaka patrí 
aj štyrom rodičom, ktorí sa nezľakli množstva práce, ktorá ich čakala na 
verejne vyhlásenej brigáde. Veríme, že pri najbližšej príležitosti si nájdu čas i 

ďalší rodičia a pomôžu pre svoje deti vytvoriť pekný a bezpečný priestor na 
ich hru. Nezisková organizácia Pre Úľany - Pro Fudemus, n. o. vybudované 
ihrisko k 1.1.2013 bezodplatne daruje obci Pusté Úľany. V prípade podpory 
myšlienky dobudovania detského ihriska zo strany spoluobčanov a v 
prípade ich pomoci (či už finančnej alebo prostredníctvom práce) nezisková 
organizácia Pre Úľany - Pro Fudemus, n. o. uvažuje na jar 2013 doplniť detské 
ihrisko o trampolínu so sieťou, pieskovisko a detskú lanovku. Svoje námety, 
otázky či prípadné ponuky pomoci môžete adresovať vedeniu neziskovej 
organizácie alebo obce. Želám deťom pekné chvíle strávené na novom 
detskom ihrisku so svojimi kamarátmi a rodičom dobrý pocit z bezpečne a 
zmysluplne využitého času ich ratolestí. Verím, že naše nové ihrisko bude pre 
deti ešte dlho slúžiť.

PhDr. Slávka Démuthová, PhD. riaditeľka Pre Úľany - Pro Fudemus, n. o.

o Poslancom  obecného 
zastupiteľstva v Pustých 
Úľanoch je aj Henrich 
Čambál. Naša prvá otázka 
teda smerovala  k tomu, 
čo bolo motívom stať sa 
poslancom obecného 
parlamentu?
- Mojou prvou ambíciou, 
bola snaha stať sa starostom 
obce. S odstupom času 
a získanými poznatkami pri 
práci poslanca, vnímam svoj 
neúspech ako pozitívum. 
Myslím, že v situácii, v akej sa 
nachádza naša spoločnosť,  

byť hlavou obce je veľmi náročné a práca v obecnom zastupiteľstve je 
dobrou skúsenosťou.   Z vecí, ktoré som si pripravoval pre prípadné zvolenie 
za starostu, som sa v svojej činnosti poslanca zameral predovšetkým na 
budovanie infraštruktúry, a to sa mi aj čiastočne darí.
o Už máme pomaly polovicu volebného obdobia za nami, ako sa Vám 
podarilo v obci realizovať volebné sľuby – čo sa udialo, na čom sa 
pracuje?
-Po prebratí mandátov poslancov a oboznámením sa s podrobným stavom 
obce, naše predstavy narazili na realitu -  menej prostriedkov, ktoré by 
sme na  realizáciu svojich plánov potrebovali a došlo na to najzložitejšie – 
správne vybrať priority a finančne ich zabezpečiť. Museli sme, aj keď neradi, 
pristúpiť  k najmenej populárnemu opatreniu a to zvýšeniu daní. No predsa 
to považujem za nevyhnutný krok a ktokoľvek by sa ocitol v podobnej 
situácii, nemohol by postupovať inak. Mňa ako poslanca zodpovedného 
za infraštruktúru a investície veľmi teší, že sa nám podarilo pokračovať 
v budovaní kanalizačnej siete. Vďaka veľkému úsiliu našej starostky,  Ing. 
Šimekovej, prebieha v tomto období verejné obstarávanie v hodnote cez 
2 milióny € na dostavbu jej zvyšných častí .Tu je treba povedať, že úspech 
nezávisí iba od úsilia zastupiteľstva, ale z väčšej časti od poskytnutých 
finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu. Dúfame, že sa tento 
projekt v najbližšom období podarí úspešne  dotiahnuť do konca. Po  
dobudovaní kanalizácie sa otvárajú ďalšie možnosti  výstavby či už peších, 
alebo cestných komunikácií. Podarilo sa nám uskutočniť tiež jednu z mojich 
predstáv: trocha  pomôcť našim najmenším spoluobčanom a  uskutočniť 
kompletnú rekonštrukciu sociálnych zariadení v materskej škole.  Nemalým 
problém obyvateľov obce predstavovala križovatka Hlavnej ulice s Pavlickou 
ulicou. Doriešenie chodníka bolo významným počinom pre zvýšenie 

bezpečnosti chodcov, hlavne školákov. Z hľadiska bezpečnosti dopravy sa 
zastupiteľstvo zasadilo aj o dokončenie komunikácie z obce na železničnú 
stanicu a osadení dopravného značenia. S dopravným značením máme 
ešte do budúcnosti určité plány. V nasledovnom roku chceme dokončiť 
pasportizáciu dopravného značenia v celej obci. V najbližšej budúcnosti 
nás čakajú  ďalšie investičné akcie. Aj keď nie sú príliš  rozsiahle. V štádiu 
skúšok je aj úsilie o zvýšenie účinnosti čističky odpadových vôd. Ak sa podarí 
dosiahnuť pozitívne výsledky, prispejeme výrazne k ochrane životného 
prostredia a čistote spodných vôd. Ale o tom až nabudúce. ukazujú sa ako 
veľmi potrebné. Ide o stavebné úpravy  školskej jedálne a kultúrneho domu, 
obnova strechy na futbalovom ihrisku a ďalšie.
o Čo je z Vášho pohľadu v tejto dobe najťažšie, aké problémy musia 
obce riešiť a kde by  mohol viac pomôcť napr. štát?
-Pusté Úľany nie sú na Slovensku výnimkou. Tak ako väčšina obcí zápasíme 
s nedostatkom finančných prostriedkov. Nepríjemná je najmä skutočnosť, 
že do obce v plnej miere neplynú zákonom stanovené podielové dane 
a aj skutočnosť, že činnosť v obci ukončili niektoré spoločnosti. Aj napriek 
všetkému, obec Pusté Úľany má jednu prednosť – nie je zadĺžená.
o Ako by ste charakterizovali Vašu obec z hľadiska aktivity, činorodosti?
-Naši občania milujú svoju obec a sú na ňu právom hrdí. Tak ako aj 
v minulosti ochotne sa podieľajú na akciách organizovaných obcou. Nech 
sú to už Dni obce, tvorivé dielne pre mládež, výstavy záhradkárov, činnosť 
športových organizácií do ktorej sa zapájajú najmenší, dorast i dospelí, ako 
aj ďalšie aktivity, medzi ktoré patria aj brigády na skrášlenie obce. O tom 
všetkom by sa dalo hovoriť ešte dlho.
o Dnes sa veľa hovorí o medziľudských vzťahoch, že sú narušené, je 
veľa zloby a chýba láska, porozumenie. Ako Vy vnímate súčasný stav 
medziľudských vzťahov, napr. aj konkrétne vo Vašej obci?
 Súčasné volebné obdobie prebieha v komplikovanej ekonomickej 
situácii. Tá sa zákonite odráža aj v správaní sa ľudí a ani našu obec neobišli 
problémy. Pozitívom však je, že frustrácia medziľudských vzťahov sa 
neprejavila v zhoršení situácie. Problémy boli, sú a budú, ale na prvý 
pohľad bezvýznamná udalosť dokázala zjednotiť všetkých obyvateľov. 
Aničke Veselovskej  v súťaži Hlas Česko – Slovenska, držali palce snáď všetci 
spoluobčania!
o Aké je Vaše osobné želanie na prahu nového roka 2013?
Na prahu Nového roku 2013 prajem všetkým obyvateľom obce pevné 
zdravie, šťastie a spokojnosť. Znie to možno otrepane, ale keď sa hlbšie 
zamyslíme, nič viac si ani priať nemôžeme. V práci nášho obecného 
zastupiteľstva si ja osobne želám, aby nám vydržali korektné vzťahy, čo je 
najdôležitejším predpokladom úspechu našej spoločnej práce pre blaho 
obce.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

„Korektné medziľudské vzťahy sú predpokladom úspechov 
pri práci v prospech celej našej obce“-, hovorí poslanec Henrich Čambál.

Detské ihrisko pri Orlovni



časopis občanov obce Pusté Úľany 5

Nový školský rok sa rozbehol obrovským tempom 
a ani sme sa nenazdali a prehupli sme sa do 

posledného mesiaca tohto roku. Máme pred sebou 
jeden z najkrajších sviatkov v roku –Vianoce. Ak 

sa obzriem za sebou, aj teraz môžem konštatovať, 
že naše úsilie, ktoré sme vynaložili vo výchovno-

vyučovacom procese po celý kalendárny rok, 
nebolo márne vynaložené, prinieslo mnohé 

úspechy a radosti žiakom, učiteľom a rodičom. Túto 
našu snahu si povšimli aj nadriadené orgány a boli 

sme pozvaní na návštevu k pánovi prezidentovi. 
Keď pri neformálnom rozhovore pána prezidenta 

s našimi žiakmi sa dozvedel, že práve v tomto 
čase naši dvaja žiaci letia na Majstrovstvá sveta v 
robotike do Mexika s uznaním poďakoval. Naša 

činnosť na škole je všestranná, žiakom ponúkame 
prácu v 21 krúžkoch, z toho štyri vedú rodičia 

našich žiakov /keramický, rybársky, záhradkársky 
a šperkársky/. Spomeniem keramický krúžok pani 
Marty Janekovej. Práce žiakov tohto krúžku boli 
súčasťou vernisáže z projektu Odkryté kapitoly 
Bratislavy, Rimania v Bratislave – Rímsky kastel 
Gerulata“ a už druhý rok pracujú na replikách 

vzácnych vykopávok z tohto obdobia. Tomuto krúžku sme zakúpili 
vypaľovaciu pec a pracujeme na zakúpení keramického kruhu. 

Zúčastnili sme sa mnohých olympiád a literárnych súťaží, kde dosahovali naši 
žiaci veľmi dobré výsledky. Spomeniem celosvetovú súťaž v programovaní 

robotov RoboCup 2012 v Mexiku, deviate miesto, účasť na ďalšej 
medzinárodné súťaži v programovaní „ Baltík 2012“ vo Varšave- šieste miesto, 

Hollého pamätník – účasť na celoslovenskom kole, Biologická olympiáda- 
tretie mesto v krajskom kole, Mladý záchranár druhé miesto v kraji a veľa 

úspešných riešiteľov v matematickej a geografickej olympiáde v okresných 
kolách. 

Sme súčasťou projektu Comenius - partnerstvo škôl, spolupracujeme so 

školami v Turecku, Portugalsku, Bulharsku, Nórsku, 
Poľsku. Uskutočnili sme veľa hodnotných besied a 
športových podujatí, Deň olympizmu – pozývame 
významných aj hendikepovaných športovcov, Deň 

Zeme – každá trieda má v obci určené miesto, o 
ktoré sa stará, Deň Narcisov – finančný výťažok 

zasielame na konto onkológie. Žiaci I.stupňa 
navštívili dopravné ihrisko v Galante a absolvovali 

týždňový pobyt v škole v prírode na Duchonke, 
žiaci 6. ročníka týždňový plavecký výcvik v Duslo 
Šaľa, žiaci 7.ročníka týždňový lyžiarsky výcvik na 

Martinských Holiach, o kvalitnú výstroj žiaci majú 
postarané, lyže, obuv, prilby máme na škole. Našu 

školu navštevuje 41 % žiakov z obcí a miest, ktorým 
nie sme spádovou školou, majú svoje školy v 

mieste bydliska. V tomto predvianočnom čase naši 
žiaci spolu so staršími kamarátmi a aj so svojimi 

rodičmi nacvičili pásmo piesní a hovoreného slova. 
Týmto svojím pásmom teraz obdarúvajú ľudí v 
kostoloch, sú žiadaní a vystupujú aj v kostoloch 

nášho krajského mesta Trnava. Na škole pôsobí aj 
ZUŠ so siedmimi odbormi. Je radosť sa poobede 
prejsť školou a počuť znieť z tried klavír, flautu, 

harmoniku, spev žiakov a vidieť na chodbách tanec rozradostnených žiakov. 
A o to nás viac trápi prístup a výroky niektorých predstaviteľov nášho štátu 

smerom k nášmu ohodnoteniu a podmienkam, v ktorých žiaci a učitelia 
pracujú a získavajú vedomosti. Som rád, že sme sa konečne väčšina učiteľov 

zhodla, že toto nie je dôstojná cesta, ktorou by malo ísť naše školstvo a 
zúčastnili sa aj keď krajného, ale potrebného „výkriku“ - celoslovenského 

štrajku učiteľov. Priemerný čistý plat učiteľa na našej škole je 585 €. V 
našom učiteľskom proteste nešlo a nejde len o zvýšenie platov, ale aj o 

zlepšenie spoločenského postavenia učiteľov a celkové pozdvihnutie úrovne 
vzdelávania v našom štáte. 
pripravil: Mgr. Ondrej Borek, riaditeľ ZŠ Pusté Úľany

Rodičia, či starí rodičia často nad kolískou nového 
člena rodiny „prorokujú“, čím ich potomok bude. 
Jedni v ňom vidia speváka, ďalší futbalistu, ... 
Keď dieťa rastie, postupne sa ukazuje, aké má 
predpoklady a talenty, a pomáhajú mu ich 
rozvíjať. Nielen v génoch si generácie odovzdávajú 
dary; svoje zručnosti maličkí získavajú i dobrým 
príkladom rôznych autorít. Takto sa môžeme tešiť 
z toho, že poklady a skúsenosti môžeme zúročiť v 
nasledujúcej generácii vďaka tomu, že sme trpezlivo 
a s láskou učili, napomínali, usmerňovali, viedli. 
Všimli ste si niekedy, že to môže byť aj opačne? Stalo 
sa vám už, že dieťa vo svojej jednoduchosti vyrieklo 
čosi, pri čom vás až zamrazilo? V tú chvíľu ste si 
uvedomili, aké je to všetko jednoduché. A upozornilo 
vás na to dieťa.
Deti v našej farnosti sú tiež také. Máte ich doma, 
nuž viete. Teraz však myslím na jednu skupinku detí, 
ktorá je v poslednej dobe viditeľná viac ako inokedy. 
Sú to piataci zo základnej školy. Okrem iného sú 

výnimoční aj tým, že nás učia. 
Učia nás o Božom slove. 
Ľudstvo si po stáročia 
uchovávalo a odovzdávalo Božie 
slovo v biblii. Aby sa zachovalo, 
prepisovali ho, chránili, tajili, 
neskôr slobodne tlačili a dnes si 
ho môžeme kúpiť vo viacerých 
vydaniach. Keby sme si kúpili 
hneď aj päť výtlačkov Písma, 
čo by nám osožilo, ak by sme 
ho nečítali, nemilovali, nežili a 
nesvečili o ňom? Piataci si všimli 
jednu z kníh Starého zákona – 
Knihu žalmov. Tá im prezradila, 
že Boh je Pán, ktorý nás miluje. 
Naučila ich chváliť Boha, vážiť 

si seba i 
druhých práve takých, akých 
ich Boh stvoril. Piataci zistili, 
že sú jedinečné Božie deti, že 
každý je taký. Spoznali, že Boh 
nás na túto zem neposlal, aby 
sme medzi sebou bojovali, 
porovnávali sa, kto je múdrejší, 
šikovnejší, ale aby sme spojili 
svoje sily, aby sme nielen brali, 
ale i dávali. Zažili však aj to, 
že na všetko naraz myslieť 
nemôžu a uvedomujú si, že 
všetci sme hriešni. Oni však 
poznajú recept na víťazstvo 
- nádej máme vtedy, keď 
vzývame Ježiša – vtedy 
vyhrávame a víťazstvo je naše.
Verím, že Boh je stále medzi 
nami, je veľmi blizúčko a 

prihovára sa každému z nás. On je ten, ktorý nás 
pozval k životu, daroval nám našich blížnych a 
priložil návod na šťastný život (10 Božích prikázaní). 
On spojil sily a talenty piatakov a spoločenstva 
Emanuel, aby zaznel jeho hlas a jeho túžba po láske. 
Tieto dve skupiny spolu nacvičili detský muzikál 
s názvom Kniha žalmov. Premiéra bola uvedená 
počas akcie Noc kostolov 2012 v našom kostole. 
Neskôr boli pozvaní do Abrahámu, Voderad i Trnavy. 
Dospelí i deti prichádzali, aby počuli Božie slovo 
trochu inak, ako boli zvyknutí. Vypočuli si ho z úst 
detí – tých detí, ktoré vo svojej jednoduchosti vidia 
riešenie i tam, kde dospelí márne hľadajú.
Koho teda máme ukrytého v tých malých ľuďoch, 
čo sa nám občas motajú pod nohy? Sú to len deti, 

ktoré sa majú od nás učiť a nás 
samých nemajú poučovať? Nie 
je to predsa len trošku inak? 
Vytrvajme v začatom diele 
až dokonca – s láskou učme, 
napomínajme, usmerňujme, 
veďme. Ale nezabudnime tiež 
usmernenia i napomínania 
prijímať. Láska, ktorá sa zrodila 
v malých detských srdciach, 
je čistá a pravdivá. Nezávidí, 
nevypína sa, nie je sebecká, 
nemyslí na zlé, ale raduje sa 
z pravdy. Všetko dúfa, všetko 
vydrží. Nikdy nezanikne.

Eva Kopáčiková

Základná škola v Pustých Úľanoch v tomto roku reprezentovala 
svoju obec  na celosvetovej súťaži až v ďalekom Mexiku!

Detský muzikál: KNIHA ŽALMOV sa vydaril
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Členovia MO MS v Pustých Úľanoch sa aj tento rok aktívne 
zapájali do rôznych činností. Pre deti miestnej Materskej školy sa 
nám už po druhý krát podarilo zorganizovať bábkové divadlo o 
zvieratkách, ktoré detičky veľmi zaujalo. Žiakom II. stupňa ZŠ sme 
v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Galante zabezpečili 
besedu s archeologičkou, p. Lazarovou, ktorá si pre nich pripravila  
besedu  na zaujímavú  tému. V rámci akcie Dni obce sme napiekli 
neodolateľné domáce koláče, prichutené úsmevom žien, ktoré 
ich takmer do polnoci spoločnými silami pripravovali a po ktorých 
sa len tak zaprášilo. Sme radi, že aj tento rok napriek nie veľmi 
priaznivej predpovedi počasia sme vcelku úspešne usporiadali 
II. ročník Vatry pri príležitosti Dňa ústavy. Akcia to bola veľmi 
vydarená, za čo patrí veľké ďakujeme sponzorom, účinkujúcim a 
hŕstke nadšencov, ktorým ešte záleží na tom, aby sa ľudia aj v našej 
obci stretávali, uvoľnili a odreagovali sa od tých všedných dní a na 
chvíľu zabudli na stres a povinnosti, ktoré ako keby v poslednej 
dobe len narastali. V rámci programu zaujala a veľký ohlas mala 
zumba s Valikou, vystúpenie Aničky Veselovskej, ktorá už tradične 
navodila dobrú atmosféru či streľby pre deti, ktoré boli pod 
záštitou  športového klubu Prielom zo Senca a v neposlednom rade 
aj vystúpenie folklórneho súboru Jatelinka z Abrahámu, ktorý nám 
spevom i tancom priblížil naše klasické slovenské  ľudové piesne. 
Načo sme veľmi hrdí, podarilo sa nám zrealizovať výstavu obrazov 
akademického maliara Juraja Dolána zo susednej obce Veľký Grob, 
ktorý nám  svoje obrazy nielen  nainštaloval , ale našej organizácii 
venoval aj dva obrazy zo svojej tvorby. Žiaľ, keďže doba, resp. 
finančná situácia v našej spoločnosti nie je ideálna, nepodarilo sa 
nám žiadny z obrazov predať. Momentálne sú na Obecnom úrade v 
Pustých Úľanoch a výťažok z nich by bol sponzorským príspevkom 
autora na opravu rímsko-katolíckeho kostola v našej obci. Alebo, 
možno nabudúce.
Pochváliť sa môžeme finančným príspevkom  z Ústredia Matice 
slovenskej v Martine, kde v rámci  úspešného projektu Umenie 
nás spája sme dostali finančný príspevok. Naše deti sa tak pod 
vedením Marty Janekovej  zúčastňujú keramických tvorivých 
dielní, kde si z hliny  vyrábajú  rôzne modely podľa svojej fantázie 
a Jany Strnádelovej, učiteľky ZŠ, ktorá tiež  vo voľnom čase s 
deťmi nacvičuje rôzne  divadelné pásma, ktoré majú úspech na  

spoločenských akciách  nielen v našej obci, ale i v blízkom okolí. 
Spomenúť by som mohla ešte ďalšie akcie,  na ktorých sme sa 
zúčastnili, alebo ktoré sme pomohli zorganizovať. Nedá mi na 
záver nespomenúť vydarené podujatie – Adventné  tvorivé 
dielne, ktoré sme organizovali v spolupráci s Profudemus, n.o. 
Akcie sa zúčastnilo veľa účastníkov, bol bohatý kultúry program, 
v rámci ktorého si deti mohli vyskúšať pečenie a zdobenie 
perníkov, rezbárske techniky, a okrem iného  zavítal aj Mikuláš.  
Predvianočnú náladu nám upevnila vôňa kapustnice, punč a iné 
dobroty.  
Ale pri tejto príležitosti by sme chceli osloviť všetkých, mladších 
či starších, aby sa k nám pridali, aby nezabúdali na svoje korene, 
svoju identitu. Máme záujem na tom, aby  po nás zostali zachované 
tradície a zvyky pre budúce generácie. Preto je  dobré si to aj takto 
pripomínať a nezabúdať.

pripravili: Jana Bilická, predsedníčka MO MS, 
Juliana Benkovská, tajomníčka

Základná umelecká škola v Pustých Úľanoch vznikla v školskom roku 2002/2003 ako elokovaná 
trieda ZUŠ v Sládkovičove, ktorá pôsobí ako súčasť siete štátnych základných umeleckých škôl.Žiaci 
navštevovali hudobný odbor- hru na klavíri a akordeóne.Každoročne sme zaznamenávali vzrastajúci 
záujem o umelecké vzdelávanie , preto sme ponuku vzdelávacích  programov rozširovali.V súčasnosti  
v škole pracujú tri odbory: Hudobný ( hra na klavíri, hra na akordeóne, hra na keyboarde, hra na 
gitare, hra na flaute, spev-moderný a ľudový), výtvarný a tanečný.
Hudobný odbor  je organizovaný ako prípravné štúdium pre žiakov od  6-7 rokov, kde cieľom 
je vzbudiť u detí záujem o ďalšie štúdium na umeleckej škole.Po prípravnom štúdiu pokračuje 
I.stupeň s dĺžkou štúdia 7 rokov a II. stupeň s dĺžkou štúdia  4 roky.Prvý aj druhý stupeň žiaci ukončia 
absolventským koncertom.Vyučovanie prebieha v dvoch prepojených predmetoch-individuálna 
hodina hry na nástroji /príp.spevu/ a hudobná náuka.
Naša škola má dôležitú úlohu pri vytváraní kultúrno-spoločenského života v obci, ktorý sa 
uskutočňuje formou verejných koncertov a výstav.
12.novembra 2012  sme sa zapojili do projektu „Portréty“, ktorý je zameraný na šírenie súčasnej 
hudby  a je jednou z hlavných aktivít Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu.Cieľom 
je zapojenie detí  a mladých ľudí celého Slovenska do aktívneho poznávania súčasnej hudby.
Každoročne organizujeme vianočné koncerty a v závere školského roka absolventské koncerty.
ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje žiakov na štúdium na stredných umeleckých 
školách a konzervatóriách.Poslaním školy je však aj vychovávať hudobného amatéra a vzdelaného  
poslucháča.

Mária Kovačevičová

MATIČIARI V PUSTÝCH ÚĽANOCH VYKAZUJÚ BOHATÚ ČINNOSŤ

ZUŠ Sládkovičovo- pobočka Pusté Úľany  sa
zapojila do projektu aktívneho poznávania súčasnej hudby
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Organizátori tvorivých adventných dielní už každoročne pozývajú všetkých ľudí 
v obci stretnúť sa, zastaviť, prehodiť pár slov so susedom, známym, zahriať sa 
pohárom teplého vareného vínka i srdečným slovom. Zručnosť miestnych ľudí, 
ľudí z blízkeho okolia, ich schopnosť tvoriť veci, ktoré potešia oko človeka svedčia o 
šikovnosti ľudského pokolenia. Vôňa dreva, ihličia, medu a škorice neodmysliteľne 
patria k Vianociam. Nechýbali ani na adventných dielňach v podobe drevených a 
látkových anjelov, škoricových oblátok, adventných vencov či sladkých medovníkov. 
Prácu šikovných rúk obdivovali dospelí aj deti. Tí skôr narodení spomínali , deti sa 
učili a spoznávali, čo všetko sa v období Vianoc robilo, ako si predvianočný čas ľudia 
snažili spríjemniť a predovšetkým, ako si Vianoce pripravovali. Na tvorivých dielňach 
si vlastnoručne upiecť a vyzdobiť medovníky, vymaľovať ozdobu, upliesť košík 
alebo vystrúhať píšťalku. Bohatý kultúrny program ešte viac umocnil predvianočnú 
náladu, ktorá s vôňou kapustnice, ktorá dotvorila príjemnú atmosféru . Miestny 
spevokol Úľančanka zaspieval piesne, ktoré potešili všetkých prítomných. Deti zo 
základnej školy v ľudovom oblečení zavinšovali, zaspievali koledy a v pásme „Od 
Lucie do Vianoc“  nás vtiahli do predvianočného čara a priblížili nám tak zvyky a 

tradície našich predkov. Koledami sa s nami rozlúčila aj speváčka Janka 
Hajdušeková, ktorá k nám zavítala z Galanty. Na klavíri ju sprevádzal Milan  
Hradil. 
Ďakujeme všetkým, ktorí  sa na podujatí podieľali a pripravili nám všetkým 
krásne sobotné popoludnie.

-strnadelová -

Adventné dielne v Pustých Úľanoch

V tomto školskom roku má materská škola v Pustých Úľanoch 63 detí
Na školský rok 2012-2013 sme sa pripravovali už v auguste a prerušenú prevádzku sme využili na stavebné práce. V spolupráci s firmou Sted-
son sme pokračovali vo výmene okien. Za neodkladné zabezpečenie a prevedenie prác firme ďakujem.
Tiež by som sa chcela poďakovať pani starostke  Šimekovej  a poslancom obecného zastupiteľstva, pretože bez ich finančnej pomoci by sme 
tieto práce nemohli realizovať. Ďalej chcem poďakovať i  Eve Fartelovej a Monike Kardelisovej. Spolu s pani učiteľkami a pani upratovačkou 
Adrianou Wiltschkovou sme pripravili deťom príjemné prostredie.
V tomto školskom roku navštevuje našu Materskú školu 63 detí vo veku od 2,5-6 rokov.

Anna Kašubová, riaditeľka MŠ

Adaptácia najmladších detí je rôzna
Pracujem s deťmi v najmladšej vekovej skupine. U týchto detí v adaptačnom období vznikajú výchovné problémy, ktoré majú u jednot-
livých detí rôznu intenzitu, prejavujú sa a trvajú rôzne. Preto je v čase adaptácie potrebné , aby učiteľka pomohla dieťaťu vyrovnať sa s touto 
záťažovou situáciou. Snažíme sa dieťa zaujať a upokojiť rôznymi formami a metódami - prihovoríme sa dieťaťu, ponúkneme mu hračku, ale-
bo ho vezmeme do náručia. Deti si môžu priniesť aj hračku z domu, alebo nejaký predmet, ktorý im pripomína domov. Môžem konštatovať, 
že sme spolu s kolegyňou Mgr. Luciou Ďurišovou, toto obdobie úspešne zvládli.

Oľga Gécová

Rôzne aktivity u predškolákov
Našim poslaním je vytvoriť pre každé dieťa druhý teplý domov plný nového poznania, fantázie a radosti z úspechu. Deťom sme spríjemnili 
pobyt rôznymi aktivitami. Návšteva Šaša- Jaša s jesenným programom, účasť na výstave ovocia a zeleniny, divadielkach, cirkuse v ZŠ. V 
týchto dňoch sa deti tešia na príchod Mikuláša a Vianoc. Učia sa s radosťou básne, spievame koledy. Deti sa podieľajú i na výzdobe všetkých 
priestorov. Zhotovujú mikulášske čižmičky a vianočné pozdravy.
Po Novom roku čaká predškolákov zápis do 1. ročníka ZŠ. Všetky deti sa na toto obdobie tešia. Spolu s kolegyňou Simonou Šidlovou 
pomáhame hravou formou rozvíjať u detí rozumové a jazykové schopnosti, grafomotorické zručnosti. 

Ľubica Horňanská

Formou hier sa u detí rozvíja myslenie
Výchovno-vzdelávaciu činnosť uskutočňujeme v hrových centrách, kde deti formou hry získavajú nové poznatky a zručnosti. V centre rannej 
gramotnosti si deti rozvíjajú grafomotorické zručnosti a pracovné zručnosti -  kreslia, modelujú, strihajú, lepia. V jesennom období deti vyt-
várali pre rodičov rôzne výtvarné práce na tému Farebná jeseň a výstavky. V matematicko-logickom centre si deti rozvíjajú logické myslenie, 
priestorové predstavy, pri práci s kockami, skladačkami, hríbikmi pomenúvajú farby, tvary. V literárno-dramatickom centre si deti utvárajú 
pozitívny vzťah nielen ku knihe, ale i k literárnemu a dramatickému umeniu. Deti dramatizujú rozprávky, učia sa básne.
 Hry a aktivity v hrových centrách sú pre deti nielen príťažlivé a atraktívne, ale obohacujú jeho poznanie, skúsenosti, rozvíja myslenie.

-haršányiová-
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O dva roky si pripomenieme 300-té výročie 
postavenia rímsko-katolíckeho kostola Sv. Ladislava 
v našej obci. Ide o najstaršiu pamiatku, ktorá sa 
nachádza na území našej obce, a preto je spomínané 
výročie dobrou príležitosťou pre reštaurovanie a 
renováciu tejto pamiatky, ktorej stav si to už dlhšie 
vyžadoval. Stavebno-technický stav farského kostola 
bol poznačený  havarijným stavom veže, ktorá 
trpela statickými poruchami (rozpadajúca sa cibuľa 
a lucerna, odhnité  väzníky, poškodené rímsy...) a 
vyžadovala si komplexnú výmenu krytiny. Budova 
bola charakteristická  celkovo nevyhovujúcim stavom 
fasád, ktoré trpeli najmä navĺhaním a následnou 
degradáciou obvodového muriva a mechanickými a 
poveternostnými poškodeniami. Kostol si vyžadoval 
odstránenie systémových porúch (spevnenie statiky 
veže, sanovanie trhlín lode, odstránenie navĺhania 
muriva), rekonštrukciu vonkajších fasád, vnútorných 
omietok a malieb, ale i vnútorného technického 
vybavenia, najmä elektroinštalácie, ktorá bola v 
havarijnom stave, ale aj mobiliáru (lavice, oltár).V 
priebehu rokov došlo k zakrytiu mnohých pôvodných detailov, 
akými sú napríklad kamennéprvky, pôvodné figurálne maľby, 
krypty v presbytériu, ale aj pred vchodom, nevhodnému riešeniu 
odvádzania dažďových vôd z priľahlých plôch, ale aj k zničeniu 
pôvodného cenného vybavenia, ako bola kazateľnica, krstiteľnica 
či bočné oltáre.Cieľom rekonštrukcie je komplexná a koncepčná 
obnova kostola a všetkých dochovaných historických hodnôt, 
spojená s odstránením druhotných nánosov neviažúcich sa 
na jeho pôvodnývýzor, s dopĺňaním už nenávratne stratených 
detailov, vychádzajúc z listinných či obrazových dokumentov a 
tradičnej sakrálnej architektúry. Predprípravnou fázou obnovy 
bolo odborné posúdenie stavu kostola a vypracovanie projektu 
obnovy Ing. Jozefom Bakom, PhD. (s analýzou miery a navĺhania a 
štruktúry zasolenia muriva). V zmysle projektu sme ešte minulý rok 
pristúpili k osekaniu vonkajších a vnútorných omietok poškodených 
sanitrou a zemnou vlhkosťou. Pri tejto príležitosti bol v interiéri 
vykonaný aj reštaurátorský prieskum, pri ktorom boli odhalené časti 
nástenných malieb, sanktuárium a celková farebná výzdoba kostola. 
Zároveň boli osadené siete do otvorov veže, zhotovená drenáž a 
zaústili sa strešné zvody, aby boli odvedené dažďové vody mimo 
tesnú blízkosť kostola. Začiatkom roka boli na kostole obnovené 
vežové hodiny (5.000 Eur poskytla obec), inštalovaná odbíjacia 
mechanika a zrealizovaný nový elektrický  pohon zvonov. Následne 
sme začali s vyčistením podkrovia (viac ako 3 plné vlečky trusu a 
odpadu), osadením a sfunkčnením septika. Súbežne pokračovali 
projekčné práce – zameranie objektu, vypracovanie projektu na 
spevnené plochy v okolí kostola. Na jar bola realizovaná  výmena 
oceľových okien za drevené vákuové okná, revízia hydroizolácie 
podláh, kompletná výmena elektrických rozvodov (viac ako 2,5 km 
elektických vodičov), inštalácia nového vnútorného i vonkajšieho 
osvetlenia, sanácia vnútorných omietok. Tesne pred hodmi bolo 
zrealizované výberové  konanie na opravu veže a vonkajších fasád. 
Samotné práce začali v lete statickými zásahmi, po ktorých bola 
zrealizovaná oprava zastrešenia veže (z dôvodu potreby zviazania 
lucerny veže zvonka oceľovou pásovinou bolo rozhodnuté o 
náhrade škridlového povrchu medeným plášťom strechy veže v 

jej pôvodnom členení), osadnenie pulzného bleskozvodu, sanácia 
vonkajších omietok, reštaurátorské a štukatérske práce (osadenie 
8 nových kamenných hlavíc pilastrov a dvoch guľových ozdôb 
s podstavcom na volútach priečelia kostola podľa dobových 
fotografií), oprava klampiarskych prvkov, výmaľba fasád, 
hydroizolácia muriva proti zemnej vlhkosti fóliou a kamenou 
drenážou.
Medzi posledné tohtoročné práce patrilo odstránenie oplotenia 
a vybudovanie nových chodníkov s priznaním krypty fundátora 
kostola Štefana Dobšu. Úplnosť rekonštrukcie kostola z exteriéru 
zavŕši osadenie kamenného odvetrávaného sokla a parkové  
úpravy s novou výsadbou (v rámci celkovej obnovy parku pri 
križovatke), ktoré plánujeme zrealizovať  skoro na jar. V budúcom 
roku plánujeme pristúpiť k reštaurovaniu interiéru kostola, 
jeho výmalieb, reštaurovaniu oltára obrazov a mobiliáru podľa 
finančných, ale aj fyzických možností farnosti. Celkovou víziou je 
prinavrátenie pôvodného výzoru interiéru z najstaršej dochovanej 
fotodokumentácie z 50-tych rokov, ktorá zachytáva nástropné 
maľby, ale aj už nedochovaný mobiliár. Osobitou úlohou sa 
pritom javí rekonštrukcia organu z dieľne Vincenta Možného, 
ktorý počas tohtoročnej Noci kostolov ukázal (napriek svojmu 
pôvodnému stavu z roku 1898 – okrem nepôvodného pohonu) 
svoj potenciál, ale i potrebu rekonštrukcie.Vzhľadom na značný 
finančný rozsah nákladov spojených s rekonštrukciou (hodnota 
doteraz realizovaných prác vrátane darov prekročila 100.000 
Eur –  z toho 40.000 je pôžička z AbÚTT) a najmä obrovské 
množstvo svojpomocne realizovaných prác chcem vyjadriť 
úprimné poďakovanie každému, kto akýmkoľvek spôsobom 
prispel či prispeje k obnove r.k. kostola a vyjadriť nádej, že jeho 
rekonštrukciou sa nám podarí  zachovať dedičstvo otcov a odovzdať 
tak historickú a kultúrnu hodnotu našim deťom.

 Realizáciu projektu rekonštrukcie kostola sv. Ladislava 
môžete podporiť aj Vy finančným darom prevedeným 
na náš účet v ČSOB banke Trnava: ČSOB Benefit konto: 

4012928920/7500, VS 34073469.
Za vašu podporu ďakujeme!

pripravil: A.Démuth 

Rekonštrukcia kostola sv. Ladislava v Pustých Úľanoch
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Tak ako každý rok v auguste sme poriadali pre všetkých obyvateľov obce 
zájazd na Agrokomplex do Nitry. Napriek neskutočnej horúčave sa autobus 
naplnil a účastníci zájazdu si priniesli domov nielen pekné zážitky z výletu, 
ale aj nové poznatky. September sa tradične nesie v duchu miestnej 
výstavy ovocia, zeleniny, kvetov, kríkov a bylín. Výnimkou nebol ani 
tento rok. Výstava bola otvorená v sobotu a nedeľu 22. a 23. septembra. 
Celkovo na výstave vystavovalo 22 členov i nečlenov, spolu vystavovali 
83 exponátov ovocia, 43 exponátov zeleniny, 15 kvetov a 20 kŕmnych 
plodín. Výstavu spestrili kolekcie liečivých bylín, včelárskych produktov, 
kaktusov a zaváranín. Výstavu obohatil Dr. Búran zo Šoporne svojimi 
obrazmi nezvyčajných výpestkov a dievčatá z krúžku Mladý záhradkár so 
svojimi drobnými aranžérskymi prácami z dreva a kvetov. Aranžovanie si 
zobrali na starosť pani Gabika Molnárová, Anka Jašeková a tajomníčka. 
O tom, že odviedli dobrú prácu, svedčia spokojní návštevníci. Chutná 
klobáska a kvalitný burčák dodávali výstave ten správny šmrnc. Výstavu si 
prišlo pozrieť 191 návštevníkov a v pondelok 265 žiakov MŠ a ZŠ spolu s 11 
učiteľmi. Neprevzaté ovocie a zelenina poputovali do kuchyne materskej a 
základnej školy.
5. októbra si dievčatá z krúžku „Mladý záhradkár“ so svojou vedúcou 
spravili „výlet“ do Piešťan. Nešli však obdivovať krásy tohto kúpeľného 
mesta, ale preukázať svoje odborné vedomosti. V Piešťanoch sa totiž 
konala celonárodná vedomostná súťaž „Mladý záhradkár“. Nikoleta 
Kvintová z kategórie mladších žiakov získala krásne 4. miesto. Budeme 
pracovať na tom, aby sme v silnej konkurencii v budúcom roku zožali ešte 
lepší úspech!
Do ďalšieho roka prajeme všetkým našim spoluobčanom veľa zdravia, síl a 
životného optimizmu !

Za kolektív ZO SZZ tajomníčka Ing. Anna Ivánková

V našej základnej  organizácii sme sa snažili svojim členom 
uskutočňovať spoločenské a kultúrne podujatia, ktoré sme 
si určili v pláne činnosti na r. 2012. Koncom júna sme sa 
zúčastnili na divadelnom predstavení v Trnave. Spevácky 
súbor Úľančanka vystúpil s ľudovými pesničkami na 
obecných oslavách usporiadaných OÚ pri príležitosti vzniku 
obce.
Mesačne sa stretávame na posedení pri kávičke, kde vždy 
traja členovia pripravia občerstvenie.Ak v tomto období má 
niektorý člen svoje životné jubileum, pridáme sa gratuláciou 
a peknými pesničkami. Táto spoločenská akcia má význam 
v tom, že členovia sa medzi sebou porozprávajú, čo majú 
nové za mesiac, čím prešli, čo ich trápi a ako sa ľudovo hovorí, 
„uľaví sa im na duši“. Spevácky súbor sa stretáva každý týždeň 

v mesiaci.  Nacvičuje nové ľudové piesne, ktoré potom 
prezentujeme na rôznych podujatiach. Spevácky súbor sa 
zúčastňuje aj na duchovných podujatiach v kostole,ako aj pri 
poslednej rozlúčke s občanmi.
Spevácky súbor vedie pani Gizka Klačanová.
Nepodarilo sa nám uskutočniť návštevu termálneho 
kúpaliska, a to kvôli vysokým horúčavám cez leto a z toho 
dôvodu  aj pre nezáujem členov pre zdravotné dôvody.
V novembri sme opäť navštívili divadelné predstavenie v 
Trnave. Organizovali sme „Katarínske posedenie“. December 
sa nesie už v duchu vianočnej atmosféry a preto sa členky 
speváckeho zboru rozhodli napiecť medovníčky a tieto 
darovať deťom z organizácie Profudemus ako vianočné 
sladkosti.
Súbor Úľančanka sa zúčastní na obecnom vianočnom 
posedení dôchodcov, kde vystúpime v programe s ľudovými, 
ale aj vianočnými piesňami. V našej základnej organizácii 
každý rok organizujeme tiež vianočné posedenia, na ktorých 
vystúpia deti zo ZŠ v Pustých Úľanoch. Posedenie robíme s 
malým občerstvením a malým vianočným darčekom.Týmto 
podujatím končíme spoločenské akcie plánované na tento 
rok.
Na záver by som chcela svojim členom, ako aj občanom 
zaželať príjemné a pokojné vianočné sviatky v kruhu svojich 
najbližších a v novom rokum veľa zdravia.

Zdenka Müllerová,
predsedníčka základnej organizácie SŽZP

MLADÍ ZÁHRADKÁRI ROBIA OBCI DOBRÉ MENO

Seniorky pečú na Vianoce deťom medovníčky



Keďže nám skončilo leto a tiež i jesenné práce v záhradkách 
a nasledujú dlhé zimné večery, a sú tu aj vianočné dni a prázdniny,  
odporučila by som Vám okrem televíznej obrazovky i niektoré knihy, 
ktoré by vám spríjemnili tieto večery.  Ak Vás napríklad oslovia 
cestopisy, tak by som odporučila spisovateľa Borisa Filana, ktorý 
patrí k známym autorom vydavateľstva Ikar, kde vydal napr. Posledný 
tam tam, Tam tam 1, Tam tam 2. V poslednom čase odštartoval 
edíciu cestovateľských príbehov s názvom Svet gombíčka. Prvou 
knižkou z tejto edície je Dole vodou alebo Splavovanie delty Dunaja 
s Jožom Rážom a s našimi manželkami, druhá Tajomstvo Budhovho 
úsmevu a tretím prírastkom v tejto edícií je knižka Ako išlo oko 
na vandrovku, ktorú by som odporučila. Čitateľovi v nej ponúka 
nevšedné zážitky z jeho cesty po Grécku, Maroku, Bali a Egypte.
Neopakovateľným  štýlom tu opisuje zážitky, zaujímavosti, históriu 
a osudy ľudí v spomínaných krajinách. Sú v nej i osobitné kapitoly 
venované jednej téme – moru a dokonca sa tu môžeme dozvedieť 
i to, prečo ho my Slováci nemáme. Čitateľom detektívneho 
žánru môžem odporučiť knihy súčasného najlepšieho nórskeho 
spisovateľ Jo Nesbo, ktorému v slovenčine vyšli romány ako Zrada, 
Bohyňa pomsty, Lovci mozgov, Spasiteľ a posledne vydaný Snehuliak. 
V Snehuliakovi sa opäť predstavil ako majster detektívneho žánru. 
Brilantne vykreslené postavy a gradujúce napätie sú zárukou 
jedinečného čitateľského zážitku. Znovu sa tu stretávame 
s inšpektorom Harrym Holem. V jedno ráno Jonas ráno vstane a zistí, 
že jeho matka zmizla. Ostane po nej jediná stopa, rúžový šál, ktorý 
jej daroval na Vianoce. Má ho na krku snehuliak, ktorý sa predošlú 
noc nečakane zjavil na dvore. Prípad rieši už spomínaný inšpektor 
Harry Hole, ktorý dostal tajomný list s podpisom Snehuliak. Harry 
zistí, že tento model sa opakuje v posledných desiatich rokoch 
každý rok, lebo za posledných desať rokov sa stratilo jedenásť 
žien, a to vždy keď napadol prvý sneh. Vyšetrovanie je pre neho 
o to ťažšie, že sa týka jeho novej kolegyne ale aj milovanej Ráchel. 
Prípad Snehuliak ho privádza na pokraj šialenstva. Pri čítaní ste 
hodený priamo do centra udalostí a tipujete, hádate, kalkulujete, 
nachádzate nové dôkazy a nové teórie a keď si už myslíte, že to 
máte, tak BÁC a ste na začiatku. Perfektne spracovaný námet, 
zápletka aj rozuzlenie, ktoré by ste na začiatku absolútne nečakali. 
Odporúčam každému, kto má rád krimi žáner, kto sa rád bojí, hrá 
a objavuje, smeje a plače, pretože toto všetko v tomto diele nájdete. 
Technika, s akou sa Jo Nesbo hrá s ľuďmi, je vynikajúca. Ďalšou 
detektívkou ktorú by som odporúčala je kniha od Petra Čierneho 
– Hra s bábikami. Ide o začínajúceho autora. Román Hra s bábikami 
sa odohráva väčšinou v Istropolise, kde uvádzajú slávny muzikál, 
ktorý je úspešný, všetko sa zmení až keď začnú miznúť atraktívne 
účinkujúce. Spočiatku to pripisujú mladosti  a nezodpovednosti 
herečiek, až kým nevytiahnu z Dunaja telo mladej ženy. Režisér 
Jakabovič dlho netušil o existencii luxusného bytu v centre Viedne, 
v ktorom ukájali herečky chlípnych sponzorov. Spamätá sa, až keď si 

uvedomí nápadnú podobu zmiznutých dievčat. Kniha má napínavý 
dej a rýchlo sa prichytíte, že Vám osud jednotlivých postáv nie je 
ľahostajný. 
Niečo tiež pre ženy, ktoré majú radi romantiku, či skutočné problémy 
a príbehy zo života.
Kniha Tá druhá od Táni Keleovej – Vasilkovej rieši dilému manželka 
a milenka. Manželka je presvedčená, že ich manželstvu nič nechýba, 
jediným tieňom spoločného života je, že Róbert býva príliš dlho 
v práci a na rodinu mu nezostáva veľa času. Milenka Daniela verí, 
že Róbert sa čoskoro rozvedie, a v myšlienkách si s ním spája 
spoločnú budúcnosť. Každá z nich je tá druhá. Ktorá bude prvou? 
Zamyslime sa nad tým, ako môže taký človek, ako manžel v tejto 
knihe, rozdávať falošné nádeje s kľudom a úsmevom na tvári klamať 
svoje okolie a nemyslieť na dôsledky. A aké sme my ženy zvláštne 
– odpúšťame tam, kde by to nikto nečakala zranené a nešťastné 
ideme životom ďalej. Je to kniha plná reality o tom, o čom je život... 
Jenny Downhamová –   Skôr než zomriem je nevšedný román. 
Každý z nás vie, že raz zomrie, ale v šestnástich to nečaká nikto. 
Smrteľné chorá Tessa sa rozhodne naplniť svoj zoznam a číslo 
jeden je sex. Začína sa odvíjať nádherný príbeh, v ktorom mladé 
dievča postupne odškrtáva jednotlivé položky: sex, urobiť niečo 
nezákonne, jeden deň odpovedať na všetko áno, atď... Zoznam 
sa zrazu začne rozrastať. Desať vecí je málo a chuť žiť rastie. Je to 
oslava života plnohodnotného a naplneného do poslednej minúty. 
Počas čítania budete dúfať, že sa osud Tessy nenaplní a nezomrie. 
Budete veriť, že sa to vyrieši celkom inak ... No ako hovorí názov 
knihy Skôr, než zomriem, jej záver je jasný. Všetky Tessine pocity, 
myšlienky a nápady, jej zážitky a celkovo jej myseľ sú perfektne 
zachytené. Nachádzame v nej sebalútosť, iróniu, skrývanú bolesť 
a strach. Odporúčam tým, ktorí majú dokonalý život a potrebujú si 
uvedomiť, že bolesť je všade okolo nás. Nič nie je večné a aj napriek 
všetkým varovaniam, nikto nikdy nevie, kedy sa náš život naozaj 
skončí ... Po úspešnej trilógii Biela Masajka, Návrat z Afriky, Stretnutie 
v Barsaloi vydáva Corinne Hofmannová voľné pokračovanie tejto 
trilógie nový román pod názvom Afrika, moja láska. V najnovšom 
príbehu, Corinne žije vo Švajčiarsku a usiluje sa začať nový život, 
ktorý by sa nespájal s jej africkým príbehom. Cestuje po svete, ale 
cnie sa jej za Afrikou, a preto prijíma ponuku aby zachytila životné 
príbehy najchudobnejších obyvateľov Kene a priblížila ich čitateľom. 
Opäť cestuje do Nairobi kde sa stretáva s obyvateľmi Kibery. Keď 
už je v Keni, rada by sa opäť stretla aj s rodinou bývalého manžela. 
Matka s dcérou sa vydávajú na dobrodružnú cestu do afrického 
buša, kde na ne čakajú ďalšie vzrušujúce zážitky. Kniha je plná  citu 
a neskutočnej ľudskosti, ktorá vie vyrásť iba v najnespútanejšej 
prírode a nepredstaviteľnej chudobe. Pri čítaní tejto knižky si 
uvedomíme o čo všetko človek prichádza v tejto uponáhľanej dobe. 
Skutočné hodnoty sú niekde inde.

-machajdová-
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Harmonogram zberu plastov na rok 2013
 
07.1.2013 pondelok 02.7.2013 utorok
12.2.2013 utorok 13.8.2013 utorok
12.3.2013 utorok 10.9.2013 utorok
09.4.2013 utorok 08.10.2013 utorok
07.5.2013 utorok 05.11.2013 utorok
04.6.2013 utorok 03.12.2013 utorok 

Chcete si spríjemniť relax počas vianočných 
dní? Choďte od počítača a čítajte!

Pozor zmena odvozu TKO na posledné 
2 týždne v roku 2012 !

Odvoz TKO sa z 25.decembra 2012  
prekladá na nedeľu 23. decembra 2012.

Odvoz  TKO sa z 1.januára 2013  
prekladá na nedeľu 30. decembra 2012. 



SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

Narodili sa:
1. Lukáš Adrián Smolinský (3.1.2012)
2. Žofia Németh (17.1.2012)
3. Matej Čepel (20.1.2012)
4. Kristína Banášová (8.3.2012)
5. Matúš Kiss (2.4.2012)
6. Lea Kováčová (1.6.2012)
7. Daniela Antalovičová (9.7.2012)
8. Petra Mráziková (16.7.2012)
9. Lusiana Scsibrányiová (16.7.2012)
10. Dávid Tibenský (23.7.2012)
11. David Géc (18.9.2012)
12. Daniel Rošták (5.10.2012)

Manželstvo uzatvorili:
Mária Zápražná a Milan Držka (26.5.2012)
Petra Čechovičová a Dušan Baláž (18.8.2012)
Renáta Kónyaová a Dezider Kamhal (22.9.2012)
Erik Poláček a Petra Noskovičová (24.11.2012)
Stanislav Prna a Zuzana Nesmériová (01.12.2012)

Tento rok nás navždy opustili:
1. Anna Repová (6.1.2012)
2. Michal Mičian (6.1.2012)
3. Štefan Kafún (13.1.2012)
4. Karol Mrva (29.1.2012)
5. Agáta Kubicová (5.2.2012)
6. František Skaličan (7.2.2012)
7. Terézia Maľová (12.3.2012)
8. Mária Konečná (16.3.2012)
9. Akojz Korec (18.5.2012)
10. Karolína Skaličanová (19.5.2012)
11. Štefan Rigo (30.5.2012)
12. Albína Korošová (17.6.2012)
13. Jolana Kučíková (4.7.2012)
14. Pavla Ferechová (5.7.2012)
15. Edita Krajčovičová (16.7.2012)
16. Margita Palčová (22.7.2012)
17. Petronela Mrvová (1.8.2012)
18. Anna Slobodová (3.9.2012)
19. Terézia Ivančíková (25.10.2012)
20. Ján Zednikovič (5.11.2012)
21. Vendel Pitel (7.11.2012)

Ivan Takáč : Môj Štedrý deň

Spravodlivý čas vykreslil mi vrásky vtvár
Vyzdobil hlavu šedý vlas,
Vraciam sa diaľnicou spomienok
Zo sveta moderny do sveta detských čias.

Tam, kde hora stráži zasnežené ticho dreveníc
V tieni jedlí, smrekov, borovíc,
Kde v izbách s vôňou dreva spáva skromnosť,
Býva pokoj, vstáva pokora.

Tu čas Vianoc a zimy má iné pravosti
Než v lesku, zhone veľkých miest.
Tu počuť padať vločky, pod nohami vŕzgať sneh.

Spomínam na starého otca láskavú tvár,
Keď spomienkou povedal vianočných zvykov pár,
Potom pravda s láskou zasadli k štedrému stolu
Požehnané dary leta s vôňou ihličia miešali sa spolu,
Keď šli sme poďakovať snežnou bránou Bohu,
Kde slovo očenáš každý šepkal s úctou.

Zvony chrámu, zvonky saní, koledníci s vinšom prianí.
Teplo murovanej pece, vrásky dlaní.
Ten čas nevráti sa späť, dobre viem, preto
S láskou  a slzou v oku spomínam
Na môj štedrý deň.

Šťastné, veselé prežitie Vianočných sviatkov, to sú od nás časté priania, 
ktoré želáme svojim rodinám a známym. K neodmysliteľnej atmosfére 
Vianočných sviatkov patrí tento vinš. Spoločné prežitie sviatkov v 
rodinách, je prianím a želaním každého z nás. V tejto príjemnej atmosfére, 
akosi zabúdame na starosti a povinnosti celého roka. Mojou úvahou 
nemienim znepríjemňovať  atmosféru Vianoc. Sú to však skutočnosti, 
na ktoré by som chcel upozorniť. Ekonomický „ zázrak „“ demokracia, 
rozdelil našu spoločnosť na dve odlišné sociálne vrstvy. Na bohatých 
ľudí a ľudí, čo žijú na hranici chudoby. Šťastné a veselé Vianoce nebudú 
pravdepodobne prežívať tie tisíce ľudí, ktorí prišli o prácu, ľudí , ktorí si 
v zúfalstve siahli na to najdôležitejšie na život. Slová šťastné a veselé 
Vianoce porovnaním s tým, čo teraz prežívame, znejú priam paradoxne. 
Prepáčte mi svoju otvorenosť. Nie je priam zarážajúci fakt, keď tvorcovia 
programov na televíznych obrazovkách sa priamo do očí vysmievajú 
chudobným.? Dávajú vysielací priestor „ celebritám “ , ich lacnému vkusu a 
extravagantnému správaniu....
Nebudem vo svojej úvahe ďaleko od pravdy, keď poviem, že dnes viac ako 
inokedy platí pravidlo:

„ Keď máš veľa peňazí, stávaš sa celebritou “ . Môžeš sa predvádzať so 
svojím majetkom, ovplyvňovať právne rozhodnutia a môžeš obchádzať 
zákony, určite nič sa Ti nestane, veď máš veľa peňazí a tie sú všemocné. 
Takmer žiaden, alebo len mizivý priestor, v médiách dostávajú priestor 
skutočné celebrity. Sú to ľudia, ktorí riskujú svoj život na záchranu 
iných, lekári, zdravotnícky personál, učitelia, sociálni pracovníci, ľudia 
v nepretržitých prevádzkach, atď... Táto spomínaná spoločenská vrstva 
zrejmé nie je pre média tak atraktívna. Sme neustále svedkami korupčných 
škandálov, podvodov, zneužívania postavenia verejného činiteľa a 
poloprávd, čo príkladne publikuje aj bulvár. Je to zámer, ktorý má odviesť 
pozornosť od katastrofálnej hospodárskej situácie u nás, aj v celej EÚ? 
Šťastné a veselé Vianoce budú pre náš všetkých ,keď zmizne z našej 
spoločnosti sociálna nespravodlivosť. Vráťme sa spoločne v spomienkach 
na doby minulé, keď nás spájala vzájomná úcta, kde nemala miesto 
nenávisť, zloba, povýšenosť.
Príjemné pokojné a požehnané sviatky a lepší budúci nový rok 2013 Vám 
praje za celú redakčnú radu.

Ivan Takáč, člen redakčnej rady
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Prežite požehnané Vianočné sviatky!
Vážení spoluobčania, často si dávam otázku: Čo sú Vianoce, keď ich tak 
netrpezlivo a v strese očakávame? Sme smutní, keď niekto čaro Vianoc 

znehodnocuje, ironizuje, ba dokonca tvrdí, že Vianoce sú z roka na rok menej 
vzrušujúce.Vianoce sú odleskom nášho detstva, tajomstva, nádeje a radosťou. 

O čom sú ešte Vianoce? O spomienkach...o hľadaní svojej podstaty, svojich 
koreňov, o nachádzaní a prázdne, ktoré pociťujeme, keď sa nám blízki 

vytratili...Každý z nás túži priniesť na Vianoce radosť blízkym. Ale aké sú naše 
priority? Hľadanie odpovedí by malo byť dôležitejšie ako starostlivo uprataný 
byt, rozmanitosť vianočného pečiva, či veľkoleposť darčekov. Usilujme sa, aby 
tie tohtoročné Vianoce boli pre nás sviatkami pohody, ktorú vytvára láskavé 

a milujúce srdce človeka. Tešme sa na ne a snažme sa aj počas 
nadchádzajúcich sviatkov, aby sa duchovne zostarnutý svet v našich rodinách 

stal svetom života a lásky. Využime tieto vianočné dni. Posilnime svoju 
rodinu. Povedzme svojim najbližším, že ich máme radi, že sme šťastní 

z toho, že sme spolu.  Ak práve prežívame ťažšie chvíle, nestrácajme odvahu, 
vzpružme podlomené kolená, navštívme svojich príbuzných, priateľov 

a prežime spolu sviatočné chvíle. Nuž, nech sú aj naším pričinením skutočne 
krásne a veselé, plné vzájomnej úcty, znášanlivosti a Božieho požehnania.  

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, do nového roka veľa šťastia, zdravia, 
pracovných a osobných úspechov Vám praje 

starostka obce Ing. Drahotína Šimeková
a redakčná rada časopisu Pustoúľančan  

„Naozaj šťastné a veselé“...?
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FUTBAL v Pustých Úľanoch
Tak, ako v minulom čísle, aj 
v tomto  Vám milí čitatelia, 
priblížim situáciu v našom 
futbalovom športe, ktorý nás 
a teda aj našu obec tento rok 
veľmi úspešné reprezentoval. 
Úspech jednotlivých kategórii je 
závislý v dnešnej dobe obrovskou 
mierou na sponzoroch, bez 
ktorých by tento dosiahnutý 
nebol, no aby bolo na čom 
budovať, musí byť aj kde a za 
určitých podmienok. Tento rok 
sa dala dohromady silná skupina 
ľudí, ktorí vytvorili jednotlivým 
kategóriám podmienky hodné 
profesionálnych športovcov, 
pričom sa obec ako aj minulý rok 
neotočila športovcom chrbtom a 

poskytla tiež pomocnú ruku, bez ktorej by sa tento úspešný rok nepodarilo 
uskutočniť. Za toto patrí veľká vďaka obecnému zastupiteľstvu a sponzorom. 
Situáciu v jednotlivých kategóriách nám priblížia nasledovné aktuálne 
články, vypracované zástupcami jednotlivých kategórií.

PRÍPRAVKA úspešne reprezentovala obec
Aj tento rok úspešne reprezentovala našu obec futbalová  prípravka FC Pusté 
Úľany 2010.
Majstrovstvá okresu sme suverénne vyhrali bez jedinej prehry. 
V júni sme sa zúčastnili kvalitné obsadeného turnaja v Šali, kde sme porazili 
Žiar nad Hronom 6:1, FC Nitru 2:0,  vo finále sme podľahli Lokomotíve Trnava 
1:2 a celkovo sme sa umiestnili na druhom mieste.
Ďalší úspešný turnaj bol v Brezovej pod Bradlom, za účasti najlepších 
ligových mužstiev. My ako mala dedinka, pre všetkých veľká neznáma, sme 
prekvapili všetkých, ktorí nás pred turnajom podceňovali. 
Zdolali sme Fomat Martin, Duklu Banskú Bystricu v pomeroch 2:1, FK Raču 
1:0, tri remízy so Zlatými Moravcami, Čelochovice na Hané a FC Petržalka. 
Bez jedinej prehry sme skončili na 2.mieste a k celkovému víťazstvu nám 
chýbal jediný strelený gól do siete FC Petržalka. 
Spomeniem ešte letné sústredenie v Poprade, kde sme za zúčastnili 
medzinárodného turnaja.
V úvode sme podľahli domácemu mužstvu 0:3, ale to ako keby nás 
naštartovalo a postupne sme zdolali všetky tri poľské  mužstva z Krakowa, 
Noweho Targu a Zakopaného. Opäť sme skončili na druhom mieste. 
Týmto by som chcel vyzdvihnúť veľmi dobrú  prácu z mládežou, a trénerskú 
dvojicu p.Grus a Nagy. 
Veľká vďaka patrí sponzorom, bez ktorých by to nešlo a ktorí sa starajú o náš 
klub, hlavne p.Bulavčiakovi a p .Hrábinskemu. 
Vďaka patrí tiež rodičom, obci Pusté Úľany a ďalším, ktorí akokoľvek 
prispievajú na úspešné účinkovanie nášho mládežníckeho klubu.

ŽIACI: dorast – Je v silách mužstva dostať sa medzi 
prvú štvoricu!
        Mužstvo dorastu pod vedením trénera L.Strnádela a vedúceho mužstva 
p. M.Poništiaka po letnej prestávke nastúpilo do vyššej krajskej súťaže ako 
v minulom roku (5.liga – juh) s cieľom súperiť s kvalitnými mužstvami a tým 
ďalej napredovať v našom futbalovom raste. Za možnosť hrať túto súťaž 
treba poďakovať funkcionárom klubu. ktorí majú dôveru v našich mladých 
chlapcov a veria, že túto neľahkú súťaž zvládnu. No hlavná vďaka patrí 
p.Halmešovi, ktorý zabezpečuje dopravu na všetky majstrovské zápasy a 
p.Poništiakovi, ako sponzorovi nášho mužstva, bez ktorého pomoci by sme 
ako mužstvo ťažko fungovali. V kádri mužstva máme zaregistrovaných 23 

hráčov, no tréningového procesu a zápasov sa zúčastňuje 14 až 15 hráčov. 
Okrem hráčov z P.Úľan, máme v mužstve 3 futbalistov z Veľkého Grobu a 1 
zo Sládkovičova. Súťaž, ktorú hráme, je po jesennej časti vyrovnaná, o čom 
svedčí i to, že pri zisku ďalších 3 bodov by sme mohli poskočiť o 3-4 miesta 
vyššie. Pri poctivom prístupe k tréningovému procesu a zápasom, no tiež 
vytvorenie ešte silnejšieho kolektívu nielen mimo ihriska, ale aj na ňom, je v 
silách mužstva súperiť o umiestnenie medzi prvou štvoricou. 

A-MUŽSTVO je po jesennej časti súťaže najlepšie
Mužstvo na začiatku sezóny 2011/2012 bolo postavené  pred neľahký cieľ 
a ten bol ako aj počas dvoch predošlých rokoch, POSTUP do vyššej súťaže. 
Situácia počas uvedenej sezóny nebola jednoduchá, nakoľko v mužstve 
dochádzalo k častým obmenám hráčov, no vďaka pevnej vôle jadra klubu 
a sponzorov sa nám podarilo náš cieľ dosiahnuť a suverénnym spôsobom 
postúpiť do vyššej súťaže. 
  Počas letnej prípravy na novú sezónu 2012/2013 vo vyššej súťaži sa začalo 
znovu tvoriť mužstvo založené na silných individualitách, ktoré pomohli 
vyhrať veľa ťažkých zápasov a aj turnajov s mužstvami, ktoré hrávajú aj o 
dve, či tri kategórie vyššie. Takto znovu vznikol kolektív hráčov, pripravený 
reprezentovať našu obec na tej najvyššej úrovni.
Sezóna 2012/2013 sa začala úspešne a aj po určitých problémoch so 
zraneniami hráčov mužstvo, vďaka podmienkam vytvorených obcou a 
sponzormi hlavne p.FARKAŠOM a p.BULAVČIAKOM, veľmi napredovalo a 
dokázalo to, že je v tejto súťaži po jesennej časti najlepšie.  

ZÁVER –čo dodať?
V súčasnosti sa tvorí ešte silnejší kolektív ľudí, ktorí bude mať za cieľ 
nasledovné, udržať futbal vo všetkých vekových kategóriách, aby bola 
zabezpečená budúcnosť pustoúľanského futbalu a úspešne reprezentovať 
našu obec. Verím, že sa nám tento cieľ aj v spolupráci s obcou a 
sponzormi, podarí uskutočniť a na konci ročníka 2012/2013 budeme môcť 
skonštatovať,že sme vykonali dobrú prácu. 

pripravil: Matej Kašuba


