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VO FEBRUÁRI 2012 OBEC 
ZORGANIZOVALA PUTOVNÚ 
AKCIU „OCHUTNÁVKA JEDÁL 
STARÝCH MATERÍ“, KTOREJ 
SA ZÚČASTNILO OSEM OBCÍ 
A BOLA NA VYSOKEJ ÚROVNI, 
ČO POTVRDILI AJ OHLASY 
PRÍTOMNÝCH STAROSTOV 
A ĎALŠÍCH HOSTÍ.

„Dovoľte mi, vážení moji spoluobčania, 
aby som Vám predložila k čítaniu toto 

prvé číslo nášho novozaloženého obecného 
časopisu. Dúfam, že pri jeho čítaní strávite 

príjemné chvíle, zároveň jeho tvorcom a 
prispievateľom príspevkov ďakujem 

za pomoc a spoluprácu,“
s úctou, 

Ing. Drahotína Šimeková, 
starostka obce PUSTÉ ÚĽANY.
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V komunálnych voľbách v decembri 
2010 vyhrala post starostky v obci 
Pusté Úľany Ing. Drahotína Šimeková. 
Sympatická dáma, ktorá chcela a chce 
niečo pozitívne v obci vybudovať 
a zanechať nasledujúcim generáciám. 
Aj to, že držíte vo svojich rukách toto 
prvé číslo svojho obecného časopisu 
– je z veľkej časti jej zámerom. 
Takýmto prejavom sa obec radí do 
rebríčka tých samospráv, ktoré sa 
snažia svojich občanov pravidelne 
informovať o svojej práci a plánoch 
nie iba v „nudných“ správach, ale 
takouto zaujímavou formou, v podobe 
vlastného časopisu. Nechajme 
však hovoriť samotnú pani 
starostku, Ing. Drahotínu 
Šimekovú, prečo podporovala, 
aby mali občania „svoj“ 
časopis.

- Súčasťou môjho volebného 
programu bola transparentnosť, 
teda priehľadnosť hospodárenia 
obce a všeobecná prístupnosť 
informácií o dianí v obci. 
Časopis považujem za jeden z 
možných spôsobov informovať 
väčšinu našich obyvateľov o 
živote v obci. Predpokladám, že 
„svoj časopis“ privítajú najmä 
občania, ktorí nemajú prístup 
na internet, a teda nemajú 
možnosť získavať informácie 
z tohto zdroja. Ale na druhej 
strane pekný časopis je aj určitou 
a zaujímavou vizitkou obce 
a zároveň sa stáva kultúrnym 
dedičstvom občanov.
o Hoci ubehol už viac ako 
rok, napriek tomu si iste Vaši 
občania opäť radi prečítajú, aký 
bol motív Vašej kandidatúry na 
stolec prvej dámy obce?
- Počas mojej predchádzajúcej 
profesionálnej praxe som po 
ukončení štúdia na VŠP v Nitre 
pracovala v dvoch poľnohospodárskych 
podnikoch, kde mojou pracovnou 
náplňou bola správa majetku a 
nehnuteľností, ochrana životného 
prostredia, vodohospodárstvo, hygiena 
a správa bytového fondu. Následne som 
desať rokov pracovala na Slovenskom 
pozemkovom fonde v Galante ako vedúci 
odborný referent. Od roku 1998 do roku 

2002 som vykonávala funkciu zástupkyne 
starostu a od roku 2007 do 2010 som 
bola členkou obecného zastupiteľstva. 
Ako vidno z uvedeného, získala som 
množstvo odborných a praktických 
skúseností, ktoré chcem zúročiť a využiť 
v prospech našej obce a zlepšenia kvality 
života jej občanov. 
o Čo znamenal rok 2011 – pod Vašou 
taktovkou v Pustých Úľanoch? S čím 
ste vykročili do roku 2011 a čo ste mali 
ako priority vo svojej práci ako obec 
v uplynulom roku? 
- Rok 2011 bol náročný, nakoľko už 
v počas prvých dvoch mesiacov bolo 
potrebné uhradiť sumu viac ako 30 tisíc 

€, vyplývajúcu z obchodných zmlúv a 
iných vzťahov z roka 2010. Následne 
obec v máji obdržala 12 nesplatených 
faktúr za rok 2010, za odber elektrickej 
energie na čističke odpadových vôd 
(ČOV), v celkovej sume 25 745 €. 
Zároveň sa k tomu pripojila nedobrá 
platobná disciplína štátu v zasielaní 
preddavkov dane z príjmu fyzických 

osôb. Počas mesiacov 
máj a jún 2011 naša 
obec obdržala od 
štátu menej peňazí, 
ako bolo potrebné 
na prevádzku 
školskej družiny, 
jedálne a materskej 
škôlky. Napriek 
uvedeným problémom sa nám podarilo 
zrekonštruovať hygienické zariadenia 
v dvoch triedach materskej školy, 
vybudovať prvú etapu kanalizácie, 
upravili sme sobášnu sieň na novom 
obecnom úrade, zakúpili sme na ČOV 

zariadenie na reguláciu 
prevádzky zariadenia, 
čo sa už odzrkadlilo na 
úspore elektrickej energie. 
Vlastnými silami sme začali s 
odstraňovaním starého skladu 
za starým obecným úradom, 
s pomocou sponzorov 
sme vymenili v kultúrnom 
dome staré pódium za nové, 
rozoberateľné. Podarilo sa 
nám výhodne kúpiť traktorovú 
vlečku. V roku 2011 podala 
obec sama, alebo v spolupráci s 
inými organizáciami a cirkvou 
4 projekty na poskytnutie 
dotácií, avšak úspešní sme 
boli iba v jednom prípade, 
kedy nám bola poskytnutá 
dotácia viac ako 195 tisíc € na 
výstavbu obecnej kanalizácie. 
Čo sa týka spoločenského 
a kultúrneho života obce, 
tak sme podporili všetky 
spoločenské organizácie, ktoré 
požiadali o dotáciu. Navyše, 
počas roka 2011 sa obnovila 
činnosť miestnej organizácie 
Matice slovenskej, ktorá 
pripravuje zaujímavé akcie pre 
deti, ale aj pre dospelých. 
o Aký bol stav obce, keď 

ste ju ako novozvolená starostka 
a poslanecký zbor preberali v januári 
2011 a aký je k dnešnému dňu – čo sa 
podarilo vyriešiť, čo dokončiť, čo začať 
– a naopak, čo Vás trápi?
- Do úradu som nastupovala 3. 
decembra 2010, a teda aj nové obecné 
zastupiteľstvo začínalo spolu so mnou. 
V tom čase obec nemala schválený 

„Mojim mottom je žiť tak, aby som sa mohla 
pozrieť každému človeku bez hanby do očí“,- 
hovorí starostka obce Pusté Úľany, Ing. Drahotína Šimeková.
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rozpočet na rok 2011, čo sme museli 
veľmi rýchlo napraviť. Po určitých 
ťažkostiach obecné zastupiteľstvo zvolilo 
nového hlavného kontrolóra. To, že 
práce v obci bolo neúrekom svedčí aj 
skutočnosť, že počas roka 2011 obecné 
zastupiteľstvo prijalo a schválilo 9 
všeobecne záväzných nariadení. Obecný 
úrad popri svojej bežnej práci zabezpečil 
sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ale 
aj výdaj potravinovej pomoci našim 
sociálne slabším spoluobčanom. Nebola 
to vôbec ľahká práca, lebo navonok nie 
je vidno množstvo mravčej práce, ktorú 
museli pracovníčky úradu odviesť nad 
rámec svojich povinností. Patrí im moje 
poďakovanie.
V roku 2011 sme pokročili aj so 
spracovaním ROEP-u (registra 
obnovenej evidencie pozemkov), Týmto 
zároveň vyzývam vlastníkov pozemkov 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území 
Pusté Úľany, ktoré nemajú evidované na 
listoch vlastníctva, aby na obecný úrad 
v čo najkratšom čase doručili doklady 
dokazujúce ich vlastníctvo. Ďalšou 
prioritou bol a aj je schvaľovací proces 
rozpracovaného územného plánu obce, 
ktorý je zásadným dokumentom obce 
dôležitým pre jej ďalšie smerovanie 
a rozvoj. Tento schvaľovací proces 
prebieha od roka 2004. Mám radosť z 
toho, že sa mi podarilo vyriešiť zápis 
budovy starého obecného úradu na list 
vlastníctva obce a tiež sme dokončili 
evidenčný proces obecných pozemkov. 
Začali sme s prípravou a začatím 
schvaľovacieho procesu pasportizácie 
dopravného značenia v obci, v čom 
pokračujeme aj v roku 2012. Ako 
vidíte, v obci nezaháľame, a hoci sa 
snažíme bojovať na všetkých frontoch, 
máme problém, ktorý trápi všetkých 
obyvateľov, a to je kvalita pitnej vody. 
Dodávku pitnej vody v obci zabezpečuje 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, 
a.s. so sídlom v Nitre. Po rokovaniach 
obce s dodávateľom sa tento zaviazal k 
realizácii viacerých systémových riešení, 

z ktorých jedným 
je prepojenie vetiev 
vodovodu na Hlavnej 
ulici. V polovici 
roka 2011 vydal 
obecný úrad súhlasné 
stanovisko na výstavbu 
prepojenia, avšak 
vodári sa akosi nemajú 
k činu. Je na nás, aby 
sme opätovne vyvolali 
rokovania a žiadali 
nápravu. Ďalším 
veľkým problémom je 
zriaďovanie „divokých 
skládok odpadov“ v 
chotári obce. 

o Rok 2012 je v polovici, čo je hlavným 
nosným pilierom práce obce v tomto 
roku?
- V tomto roku sme sa okrem spustenia 
prvej časti obecnej kanalizácie do 
prevádzky a výstavby druhej časti, na 
ktorú sme pre rok 2012 dostali nevratnú 
dotáciu vo výške necelých 198 tisíc €, 
zamerali aj na ďalšiu investičnú 
činnosť. Podarilo sa nám odkúpiť 
nehnuteľnosť pri kultúrnom dome 
a o kúpe ďalších nehnuteľností, 
potrebných pre rozvoj obce, 
rokujeme s vlastníkmi, avšak pre 
komplikované vlastnícke vzťahy 
predávajúcich je tento proces 
pomerne zdĺhavý. V súčasnosti 
pracujeme aj na realizácii výstavby 
chodníka 
cez park „pri 
Svätých“, ktorý 
chodník v 
značnej miere 
prispeje k 
bezpečnej 
dochádzke 
detí do školy. 
Na túto stavbu 
už je vydané 
právoplatné 
stavebné povolenie. 
o Ako obec podporuje spoločenský 
a kultúrny život? 
- Obec samozrejme podporuje 
spoločenský a kultúrny život v obci 
organizovaním rôznych podujatí 
počas roka. Máme bohatý kultúrny a 
spoločenský život, na organizácii ktorého 
sa okrem vedenia obce podieľajú všetky 
spoločenské organizácie, materská 
a základná škola. Spomeniem len 
najvýznamnejšie podujatia, medzi ktoré 
patrí už tradičná obecná zabíjačka, ktorú 
organizujeme v spolupráci s Poľovníckym 
združením Prútnik, v mesiaci jún 
sa pravidelne občania stretávajú 
na Obecnom dni, a samozrejme 
nezabúdame na našich starších 
spoluobčanov, pre ktorých organizujeme 

na záver roka stretnutie. Vo februári 
2012 sme zorganizovali putovnú akciu 
„Ochutnávka jedál starých materí“, ktorej 
sa zúčastnilo osem obcí a prebehla na 
vysokej úrovni, čo potvrdili aj ohlasy 
prítomných starostov a iných hostí. 
Kultúrnych a športových podujatí je 
samozrejme viac, ale chcem dať priestor 
na prezentáciu aj ich organizátorom. 
o Pani starostka, čo je mottom Vášho 
života, ktorým sa riadite?
- Mojim mottom je žiť tak, aby som sa 
mohla pozrieť každému človeku bez 
hanby do očí. 
o Akí sú občania – obyvatelia Pustých 
Úľan?
- Akí sme? Myslím, že sme takí, ako inde, 
príliš sa neženieme do niečoho nového, 
ale ak to situácia, alebo spoluobčan 
potrebuje, sme ochotní pomôcť bez 
nároku na odmenu.
o Čo je Vašim želaním do budúcich 

mesiacov, rokov?

- Od života si predovšetkým 
prajem zdravie, šťastie, 
rodinnú pohodu, nesmiem 
zabudnúť na zmysluplnú 
prácu, dobrých priateľov, a 
aj božské požehnanie, a to 
všetko nielen pre seba, ale aj 

pre všetkých občanov Pustých Úľan. Na 
záver by som chcela prostredníctvom 
tohto nášho obecného časopisu verejne 
poďakovať všetkým sponzorom obce, 
ktorí prispeli na skvalitnenie života v 
nej, alebo sa podieľali na vysokej kvalite 
organizovaných podujatí. Patrí medzi 
nich: SEMA HŠ, s.r.o. Sládkovičovo, POD 
Abrahám, AGROMAČAJ, s.r.o. Kráľová 
pri Senci, Marta Janeková, Ivan Zrnčík, 
Benteler, s.r.o. Pusté Úľany, Ing. Miloš 
Krištof, Dušan Kanis st., Dušan Kanis 
ml., Drahomír Géc, František Kužela, 
MUDr. Valocký, Milan Zachar, Ladislav 
Marko, CAMBAU s.r.o., PZ Prútnik 
a PZ Vetrolom, ale aj poslanci obecného 
zastupiteľstva.

 pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová



Ku každej obci, či mestu, neodmysliteľne 
patrí aj duchovný stánok – kostol, pretože 
človek je živený nielen bežnou stravou, ale 

aj duchovnou. A viera do života človeka 
patrí. S ňou sa žije ľahšie a keď človek 

v niečo verí, zrejme aj problémy a nástrahy 
života prekonáva ľahšie. Hovoríme s pánom 
farárom, katolíckym kňazom, Mgr. Jozefom 
Kolpákom, ktorý pôsobí v obci Pusté Úľany. 
o Pán farár, odkedy ste v tejto obci, resp. ako 
ste sa tu dostali a ako by ste sa „vyznali“ zo 
svojho vzťahu k svojim farníkom v Pustých 

Úľanoch, akí ľudia tu žijú a ako sa tu Vy 
cítite?

- V tejto farnosti som už dvanásty rok, od 
1. 7. 2000, predtým som pôsobil vo farnosti 
Suchá nad Parnou. Do tunajšej farnosti ma 

disponoval vtedajší otec arcibiskup Mons. Ján 
Sokol. Som tu spokojný a ani neviem, ako sa 

tie roky rýchlo míňajú. Pastoračnej práce je tu 
primerane.

o Keď som sa s Vami telefonicky spojila, 
práve ste učili deti... Vy aj učíte- čo – kde?

- Na tunajšej Základnej škole vyučujem 
predmet náboženstvo, žiakov III. ročníka, 
ktorí sa pripravujú na 1. sväté prijímanie.
o Čo si myslíte o dnešnom stave ľudskej 
morálky, citoch, zodpovednosti, láske 

k blížnemu..., je to horšie ako kedysi, alebo 
primerane dobe, v ktorej žijeme..., alebo je 

to naozaj s nami- ľuďmi vážne... 
- Ťažko je v krátkosti odpovedať na túto 

otázku. Doba, v ktorej žijeme, prináša mnoho 
problémov najmä v otázkach sociálnych, 

rodinných ako aj osobných, ktoré musíme 
riešiť tak, ako sa v danej situácii vyžaduje, 

neraz s osobitným prístupom.
o Ste duchovný predstaviteľ, posol boží, ale 

na druhej strane ste 
aj človek. Aké máte 

ľudské priority?
- Som si vedomý 
svojich ľudských 

slabostí, ako každý 
iný človek. Priority, ak nejaké sú, musí posúdiť 

iný.
o Aké máte plány do budúcna, čo si od 

života želáte, čo očakávate a čo želáte svojim 
farníkom a v tomto prípade občanom 

a veriacim v Pustých Úľanoch?
- Pokračovať v kňažskej službe, pokiaľ bude 
Božia vôľa a zdravotný stav dovolí. Svojim 

farníkom želám všetko dobré, zvlášť dar živej 
osobnej viery v rodinách. Vtedy možno žiť 

plnohodnotný kresťanský život.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

„Svojim farníkom v  Pustých Úľanoch želám najmä 
dar živej osobnej viery v rodinách“,- hovorí katolícky kňaz, 
Mgr. Jozef Kolpák.

o Prečo si sa rozhodla ísť do československej súťaže Hlas 
Česko - Slovenska, čo bolo motívom?
- Do tejto súťaže som sa sama neprihlásila. Spravila to za mňa 
moja učiteľka spevu. Vôbec som o tom nevedela a zrazu mi 
jedného dňa prišla pozvánka na casting. Tak som si povedala, 
že pôjdem a uvidím, ako ďaleko ma moje šťastie a spev pustia. 
Som, kde som a neskutočne si to vážim.
o Čo všetko predchádzalo tomu, kým Ťa do súťaže vôbec 
vybrali?
- Proces s castingami bol zdĺhavý a samozrejme ako aj ostatné 
kolá, časovo a psychicky náročný. Nikdy som v žiadnej 
celonárodnej súťaži nebola a odrazu bolo okolo mňa množstvo 
skúsených a aj menej skúsených spevákov. Pôvodne som 
sa chcela ísť len ,,otestovať“, nepripisovala som tomu veľký 
význam. Možno som tak pôsobila aj vo finálových kolách, 
ale zostalo mi to ešte z castingov, keď bolo odrazu všade veľa 
kamier, ľudí, otázok, spevu a až postupne som si uvedomila, že 
takýmto spôsobom (správaním) som sa voči všetkému obrnila. 
Keď som zožala po prvom castingu úspech, povedala som si, že 
to bol jeden zo šťastnejších dní. No ako čas bežal ďalej, asi sa 
zo mňa to šťastie nechcelo odlepiť J. Počas súťaže som stretla 
množstvo skvelých ľudí, ktorí sú aj v zákulisí a nie je ich vidno 
v TV, ale v mnohom nám pomohli. Avšak, nemyslím si že 
medzi nami spevákmi bola obzvlášť veľká rivalita. Samozrejme, 
že motivácia je veľká, ale u mňa vždy preváži prirodzená 
ľudskosť. Nejdem cez mŕtvoly (možno je to aj chyba), ale 
nechcem zradiť svoje svedomie, a tak som nikdy spevákov 
nebrala ako konkurentov, ale ako priateľov a ľudí na rovnakej 
lodi. Samozrejme, že svojmu úspechu sa veľmi teším a ďakujem 
všetkým, ktorí ma podporovali. Čo bude so mnou po súťaži? 
Chcem sa venovať hudbe. Nie sú to len slová a sľuby, ale veľmi 
rada by som pracovala na hudbe mne blízkej a spoznala ešte 

viac kvalitných hudobníkov, ktorých je samozrejme ako aj na 
Slovensku, tak aj v Česku neúrekom... kto vie? Možno si ma aj 
za hranicami aspoň jedno ucho vypočuje J
o Si stredoškoláčka, keď ju skončíš, aké máš ďalšie plány do 
budúcnosti, chceš sa venovať svojmu koníčku, alebo je to 
niečo iné?
- Študujem na strednej zdravotníckej škole v Bratislave, obor 
Očný optik. Uvidíme, ako to s mojou školou dopadne, ale 
každopádne si štúdium dokončím. Mám ešte len šestnásť a moji 
rodičia majú tiež svoje zásady, ktorých sa aj ja držím. Bez 
vzdelania to v dnešnej dobe človek ďaleko nedotiahne.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Anička Veselovská z Pustých Úľan získala 
v Hlase Česko – Slovenska skvelé druhé miesto!
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„Ako obyčajný človek túžim urobiť pre obec veci, ktoré jej pomôžu 
zviditeľniť sa v pozitívnom svetle“,- hovorí PaedDr. Jana Strnádelová, učiteľka ZŠ v Pustých Úľanoch.
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PaedDr. Jana Strnádelová 
je učiteľkou prvého stupňa 
ZŠ v Pustých Úľanoch, 
s 22 ročnou praxou, ktorá  
doslova srší energiou 
a tvorivými nápadmi 
ako oživiť život v obci, 
predovšetkým v škole, 
ako ho spestriť akciami, 
aby občania žili viac 
spoločensky, zároveň sa 
zabavili, uvoľnili, ale aj čo 
to užitočné pre seba – ale aj 
obec urobili.
o Pani Janka, ja som Vás tak 
trošku už predstavila, ale 
povedzte Vy sama, ako sa 
Vám žije a „dýcha“ vo Vašej 
obci?
- Svoju obec mám rovnako 
rada ako svoju prácu. Bývam 

tu od svojho narodenia. Našla som si tu aj svojho manžela a spolu 
s ním vychovávame naše tri deti. Bývam v rodičovskom dome, ku 
ktorému mám silný vzťah, cítim tam prítomnosť mojich rodičov 
napriek tomu, že už nežijú. Do diania obce sa zapájam vždy, keď je to 
potrebné a prospešné. Dve volebné obdobia som bola poslankyňou 
obce. Na obci mi nesmierne záleží. Chcela by som, aby sa neustále 
rozvíjala. Mojou „parketou“ je práca 
s deťmi. Snažím sa o kvalitné kultúrne 
programy a aj o to, aby som od 
malička vypestovala dobrý vzťah detí 
k svojej obci. Nie vždy sa ale stretnem 
s pochopením. Nie tak u detí, skôr 
niektorí dospeláci nevedia pochopiť, že 
niekto môže v dnešnej dobe robiť veci 
len tak, pre potešenie iných, a vtedy 
sa mi „dýcha“ trochu horšie. Ako prvá 
pomoc vtedy prídu deti, moje školské 
deti, a poskytnú mi toľko energie 
a lásky, že mám novú silu a odvahu 
pokračovať ďalej. Túžim, ako obyčajný 
človek,  urobiť pre obec veci, ktoré by 
jej pomohli zviditeľniť sa v pozitívnom 
svetle. Chcela by som, aby sa tu žilo 
dobre mladým, starým, aby si navzájom rozumeli, aby sa rešpektovali 
a vážili. Spojítkom týchto slov by mohla byť aj kultúra, ktorá ľudí spája 
pri rôznych príležitostiach. Poznám v obci veľa ľudí, ktorí majú skvelý 
potenciál, ktorý by mohli obci odovzdať, len ich treba povzbudiť.
o Dnes nie je žiadnym tajomstvom, že práve mladí ľudia – 
samozrejme nie všetci, žijú vlastným životom a neveľmi sa 
zaujímajú o veci verejné. Je to preto naozaj oceneniahodné, že Vám 
táto oblasť nie je ľahostajná a samotná pani starostka Vás označuje 
ako človeka, na ktorého sa môže vždy spoľahnúť,  ak treba urobiť 
kultúrny program a pomoc pri organizovaní akcií...
-  Aj iné moje kolegyne sa zapájajú napr. pri Oslavách obce, Dňa 
matiek, atď... Moje pole 
pôsobnosti je možno trochu 
širšie. Angažujem sa aj 
v Matici, vo farskom živote 
a preto viac chodím s deťmi 
na vystúpenia, ale nerobím 
to sama. Je okolo mňa 
kopec milých a obetavých 
ľudí, na ktorých sa môžem 
spoľahnúť a bez ktorých by 
som to nedokázala. Sme 
partia ľudí, z ktorých má 
každý svoje miesto a vie 
za akú niť potiahnuť, aby 
fungovalo všetko tak, ako má. 
Ich prácu a predovšetkým, 

ich priateľstvo, si nesmierne vážim a som vďačná, že sú súčasťou 
môjho života. V našej obci vidím ja osobne problém asi v tom, že 
naši mládežníci nemajú veľa možností ako využívať svoj voľný čas 
zmysluplne. Bohužiaľ, tento problém u nás pretrváva dlhé roky. Mladí 
ľudia sú dnes naozaj vo veľa veciach iní, no nie horší. Vždy si myslím, 
že sú takí, akých sme si ich vychovali. No a keď v obci chýba kultúrne 
zariadenie, kde by sa mohli stretávať aj tí, ktorí napríklad nefajčia, 
alebo ktorí chcú posilňovať, či si vypiť čaj v peknom prostredí čajovne, 
či kaviarne a nie je to, tak sa z nich stávajú ľahostajní mladí ľudia, 
ktorí nemajú záujem o dianie v obci. Toto ma tiež veľmi trápi, pretože 
mám vlastné deti vo veku, ktorý je z hľadiska sa hľadania seba samého 
komplikovaný a v obci im okrem futbalu nemáme čo ponúknuť.
o Vo Vašej obci je veľmi známe Spoločenstvo mladých, pri ktorom 
opäť figuruje aj Vaše meno – môžete nám toto kultúrne zoskupenie 
predstaviť bližšie? 
- Túto otázku by som tiež formulovala inak, pretože opäť ja som iba 
jedna z tých, ktorá ich podporuje, pomáha, ale usmerňuje to moja 
dobrá bývalá kolegyňa a ešte zopár úžasných ľudí, medzi inými aj 
mladí ľudia z obce. Spolupracujem s nimi aj pri Jasličkovej slávnosti, 
Vianočnom koncerte, alebo tiež pri detskom muzikáli s kresťanskou 
tematikou „Kniha Žalmov“, premiéra bola 1.júna tohto roku, kedy sa 
v našej obci uskutočnila po prvý krát aj NOC KOSTOLOV.
o Ďalšia obecná aktivita, ktorá sa teší obľube verejnosti, je už 
spomínaná „Jasličková slávnosť“ – opäť sa tu skloňuje aj Vaša 
„maličkosť“ – ako spoluorganizátorky. Môžete bližšie o tomto 
povedať? 
- Jasličkové slávnosti sa stali v našom kostole už tradíciou. Vždy 

na najkrajšie sviatky roka sa snažíme 
o priblíženie čarovnej atmosféry 
prostredníctvom dramatizovaného príbehu 
o udalostiach, ktoré pre ľudstvo tak veľa 
znamenajú. Ako učiteľka mám príležitosť 
vytvoriť príbeh s deťmi, ktoré obdobie 
Vianoc prežívajú oveľa intenzívnejšie 
než dospelí. Čaro, atmosféra týchto 
Jasličkových slávností je neopakovateľná 
a vždy niečím iná,  hoci príbeh narodenia 
Ježiša je vždy ten istý. 
o V obci Vám funguje tiež Materské 
centrum, pani učiteľka, čo zastrešuje 
a akú činnosť vykonáva?
- Založiť „Materské centrum“ bol môj 
sen, ktorý sa ako tak podaril splniť. 

Problém bol vhodný priestor, ktorý sa našiel, keď bol obecný úrad 
presťahovaný do nových priestorov. Pomocnú ruku mi v tomto 
období podal bývalý pán starosta, Miloš Glassa. Ochotne sa pustil do 
realizácie tohto „mini projektu“, za čo by som mu aj touto cestou chcela 
poďakovať. Získali sme priestor, ale čo ďalej... Bez pomoci ďalších 
podporovateľov by Materské centrum zostalo len snom. Nezisková 
organizácia Profudemus neváhala a poskytla finančné prostriedky 
na skromné zariadenie, ako nový koberec, nádobky na hračky a pod. 
Neodmysliteľnými pomocníkmi boli rodičia, ktorí sa zapojili a prispeli 
každý tým, čo mohol.
Centrum bolo otvorené na Mikuláša v roku 2010. Mamičky a ich 

ratolesti ho využívajú 
predovšetkým v sychravom 
jesennom a zimnom 
období. Veľmi nám chýba 
detské ihrisko, kde by sa 
mamičky mohli stretávať 
aj na jar a v lete. Pokúšali 
sme sa aj o projekt, no 
neuspeli sme. Máme 
s Centrom veľa nápadov 
ako ho zlepšiť, chýba 
však čas a najmä finančné 
prostriedky. Dúfajme, že sa 
situácia časom vylepší.

pýtala sa:  
Mgr. Alena Jaššová
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V Pustých Úľanoch pracuje veľa 
spoločenských organizácií, činia sa 
deti, ženy, muži, ale aj starí občania. 
Treba naozaj oceniť fakt, že dnes, keď 
veľa obcí z finančných dôvodov ruší 
knižnice, (lebo vraj všetko nahradia 
počítače a internet – čo je samozrejme 
nerozum – pozn. red.), tak obecná 
knižnica v Pustých Úľanoch statočne 
funguje, teší sa podpore vedenia 
obce, ale aj pozornosti a návštevnosti 
verejnosti. O knižnicu sa stará pani 
Helena Machajdová a tak sa pýtame 
jej, ako najpovolanejšej, ako funguje?

- Knižnica pracuje ako ktorákoľvek 
iná. Ide o knižnicu s neprofesionálnym 
knihovníkom. Nachádza sa v priestoroch 
budovy MŠ v Pustých Úľanoch. Otvorená 
je vždy v piatok od 17.00 hod. Zápisné 
aj výpožičky sú zdarma, nakoľko obec 
podporuje túto činnosť, aby čítanie v obci 
nezaniklo. 
o Ktoré zaujímavé akcie knižnica 
organizuje?
- Knižnica momentálne 
neorganizuje akcie, nakoľko priestory, 
v ktorých sa nachádza, sú malé a na 
organizovanie akcií nepostačujúce. 
Taktiež v tomto ťažkom čase  nedostatku 
finančných prostriedkov na účte obce, 
ktoré sú určené na chod obce i na 
budovanie kanalizácie v obci, nechceme 
ešte viac zaťažovať obecný rozpočet.
o Aká je návštevnosť tohto kultúrneho 
stánku občanmi?
- Návštevnosť  je vcelku dobrá. Závisí 
to aj od ročného obdobia. V zime počas 

dlhých zimných večerov 
a na jeseň je to lepšie, 
na jar počas jarných 
prác v záhradkách,  je 
to slabšie. Čitateľov 
môžeme rozdeliť na: 
žiakov navštevujúcich 
Základnú školu 
v Pustých Úľanoch 
i tých, čo študujú na 
stredných školách, 
ktorí hľadajú povinnú 
literatúru i podklady 
k študijným prácam 
a zároveň si vždy vyberú i knihu 
na oddychové čítanie.  Potom sú to 
pracujúce a cestujúce mladé ženy, ktoré 
si počas cesty vlakom, alebo autobusom, 
rady prečítajú dobrú knihu. Mužov 
zasa zaujímajú cestopisy, detektívky 
a literatúra faktu. Často sa spolu 
rozprávame a hovoria, že knihy sú dnes 
veľmi drahé a tak je dobré, že si ich môžu 
požičať v knižnici.
o Čo všetko v knižnici môžu 
záujemcovia nájsť?
- V knižnici je 7042 kníh. Je tu náučná 
literatúra /kroniky, encyklopédie/ 
i beletria pre dospelých a deti. Pri nákupe 
sa snažím uspokojiť každú skupinu 
čitateľov a často zakúpim i knihy, ktoré 
hľadajú, lebo by si ich chceli prečítať. 
Knihy dostávame i darom od čitateľov, 
ktorí rušia, alebo triedia svoje knižnice 
doma. Napr. darom som dostala 
i knihy s filozofickou a psychologickou 
tematikou od Mgr. Andrea Démutha 
PhD. a jeho manželky Mgr. Slávky 

Démuthovej PhD., ktorí tieto 
knihy buď napísali, alebo sa 
podieľali na ich vydaní. 
o Aká je spolupráca s obecným 
úradom, školami?
- Spolupráca s Obecným úradom 
v Pustých Úľanoch je na dobrej 
úrovni, čoho dôsledkom je, že 
obecné zastupiteľstvo každý 
rok v rozpočte obecného úradu 
počíta i s 330,00 € na nákup novej 
literatúry. V prípade akýchkoľvek 
problémov v knižnici, napr. so 
svetlom, alebo policami na knihy, 

zavolám pani starostke Ing. Šimekovej, 
a problém vyriešia. Zo spolupráce so 
Základnou školou v Pustých Úľanoch 
musím vyzdvihnúť napr. činnosť pani 
učiteľky PhDr. Strnádelovej, ktorá 
napr. zorganizovala exkurziu žiakov do 
obecnej knižnice. Knižnica zatiaľ nie je 
vybavená počítačom, ale uvažuje sa s 
prechodom spracovania agendy knižnice 
na počítač i zakúpením patričného 
programu.  Čítanie kníh občanmi nie 
je výsledkom mojej práce, ale je to skôr 
v tých čitateľoch, ktorí majú klasickú 
knihu stále v úcte. Nemôžem povedať, že 
nebolo i lepšie s počtom čitateľov, ale 
snáď nové väčšie priestory v budove 
bývalého obecného úradu, kde by sa 
údajne mala knižnica presťahovať, 
by umožnili možnosť výstav kníh, či 
organizovanie akcií i vzhľadom k tomu, 
že sa tam nachádza modelársky krúžok, 
združenie záhradkárov, klub dôchodcov 
a invalidov.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Vatra ku Dňu ústavy
3. septembra 2011 sa uskutočnili 
oslavy Dňa ústavy. Program sa 
začal športovými súťažami pre deti, 
pokračoval vystúpením detského 
folklórneho súboru Drienka z Trnavy, 
vystúpením spevokolu Rozmarín a speváckeho 
zboru Úľančanka. Úspech mala Zumba s Valikou 
i vystúpenie zoskupenia airsoftového športového 
klubu Prielom. Slávnostná časť bola zaradená 
na podvečer, otvorila ju príhovorom riaditeľka 
Domu MS v Galante, pani Zlatica Lehotská, 
pokračovala štátnou hymnou a hymnou MS, 
nasledoval pochod vlajkonosičov štátnej zástavy 
a zástavy MS. Vyvrcholením slávnostnej časti 
bolo zapálenie vatry. Prialo nám aj počasie a 
tak pripravená diskotéka, ktorá nasledovala po 
kultúrnom programe, trvala až do neskorých 
nočných hodín. Na záver už len ostáva poďakovať 
sa všetkým, ktorí sa podieľali na jej príprave a 
veriť, že organizovanie „Vatry ku dňu Ústavy“ sa 
stane tradíciou v našej obci.                                              

Jana Bilická

O Božom kráľovstve v Pustých Úľanoch
Pobyty v prírode, celoslovenské stretnutia pre 
kresťanskú mládež, spoločné výlety po okolí, 
opekačky, slávenie svätých omší s mládežou a s 
ich hudobným príspevkom... Toto boli aktivity, 
ktorých sa zúčastňovali mladí z našej farnosti za 
posledných pár rokov. Partia však dozrela a prišla 
túžba zažiť ešte viac. Po dohovore s kňazom 
sme farským pivničným priestorom dali názov 
“Farské centrum sv. Ladislava”. Od augusta 
minulého roka tu spolupracuje skupina ľudí 
rôzneho veku. Prichádzajú, aby spolu zažívali 
viac, ako je zábava pochádzajúca z rôznych 
záľub a aktivít. Prichádzajú, aby objavovali akú 
silu má život v spoločenstve, kde stredobodom 
všetkého diania je Boh. Veľa z toho, čo majú, si 
navzájom odovzdávajú. Tak vzniká akoby úžasne 
chutné jedlo, pozostávajúce z kvalitných surovín, 
ktoré dodáva a kombinuje skvelý šéfkuchár. 
Veľkým obohatením pre celú farnosť je, že toto 
spoločenstvo chce obdarovať i ostatných farníkov. Počas celého školského roka prichádzali 
na nedeľné sväté omše o 10.30 hod. a svojím umením sprevádzali a obohacovali liturgiu. 
Asi si vieme predstaviť, aká neodmysliteľná je hudba pre nového človeka, dieťa, ktoré 
sa učí poznávať najmä citový svet v atmosfére radosti a lásky. Takto dôležité je i umenie 
našich mladých, ktoré pomáha všetkým zúčastneným objavovať a hlbšie prežívať tajomstvá 
odohrávajúce sa práve počas eucharistických slávení. To, že boli prínosom aj pre vás ostat-
ných, ste počas celého školského roka dávali najavo - slovom povzbudenia, poďakovania, 
modlitbou, radou i kritikou, či inými darmi; za toto všetko Vám zo srdca ďakujeme.

Eva Kopáčiková
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Ako sa postaráme o  našich rodičov 
a prarodičov, tak sa naše deti postarajú 
o nás. Takáto životná skúsenosť tradovala 
celé desaťročia – a malo aj tak byť naďalej 
– lenže život stále viac „pritvrdzuje“, aj 
ľudia sa stávajú agresívnejší, nevrlejší 
a nevšímavejší k starobe, ku chorobám, 
či utrpeniu. Samozrejme, že ani toto 
nemožno globalizovať, aj tu sú pozitívne 
príklady. Ako sa venujú dôchodcom 
a starým ľuďom v Pustých Úľanoch – to je 

už otázka pre pani Zdenku Műllerovú, predsedníčku organizácie 
zdravotne ťažko postihnutých a Klubu dôchodcov v tejto obci.
o Ako a čím žijú Vaši členovia počas roka, pani predsedníčka?
- Snažím sa našim členom vytvoriť pohodu a spestrenie ich života 
a to formou spoločenských a kultúrnych, ozdravovacích akcií 
počas roka. Máme vypracovný plán činnosti – čiže akcií, ktoré sa 
konajú buď u nás v klube, alebo aj na akciách konaných v rámci 
obce, alebo susedných obcí. Sú to mesačné posedenia členov pri 
káve, spojené s oslavami jubilantov (okrúhle životné jubileá), oslavy 
MDŽ, Katarínske posedenie a na záver roka tradičné Vianočné 
posedenie s programom žiakov ZŠ, kde každý člen dostane malý 
darček. V predošlých rokoch sme uskutočnovali aj zájazdy spojené 
s návštevou liečebných zariadení a členovia absolvovali kúpanie v 
termálnom bazéne spojené s masážami. Ako ste sama povedala, doba 
pritvrdzuje, financií je málo a pociťujeme to aj v našej organizácii 
pri organizovaní rôznych akcií. Ďalej organizujeme návštevy 
divadelných predstavení v Bratislave, Nitre, Trnave. V priebehu 
roka tiež navštevujeme termálne kúpalisko vo Veľkom Mederi, 
kde si členovia spríjemnia deň či kúpaním, oddychom, masážami 
a otužia si svoje zdravie. V našej organizácii pôsobí aj spevácky 
súbor Uľančanka, ktorý bol založený v r.2006 a zúčastnujeme sa na 
rôznych podujatiach poriadaných našou obcou, ako i na akciách 
poriadaných v susedných obciach i mestách (Abrahám, Veľké Úľany, 
Sládkovičovo), ako i na súťažiach speváckych súborov  (Voderady, 
Košúty ). Spevácky súbor sa zúčastnuje aj pri poslednej rozlúčke s 
našimi občanmi.
o Určite Vás trápia aj viaceré problémy – riešite ich, alebo 
pomáhate ich nejakým spôsobom riešiť Vašim členom?
- Áno, problémy sú vždy – ale  v tejto dobe je to všetko o financiách. 
Mne to niekedy pripadá, že starí a prastarí rodičia nemajú už nárok 
na nič – nie sú potrební. Ale opak je pravdou a v tejto dobe im je aj 
trochu v tomto smere ubližované. Máme sa stále čo od nich učiť a 
veľmi si ich vážiť. V pokročilejšom veku má už skoro každý nejaký 
ten problém a keď je to v 
mojej kompetencii, snažím 
sa hľadať riešenie a pomôcť 
aj za pomoci OR ŤZP s 
pánom Zoltánom Nagyom 
a pracovníčkami, ktorí mi 
vychádzajú v ústrety (napr.v 
opatrovateľských službách, 
vybavovanie sociálnych vecí, 
preukazy ŤZP a pod.).
o Ako sa k Vám stavia obec 
– obecné zastupiteľstvo – 
vychádza Vám v ústrety?
- Obecný úrad nám vychádza 
v ústrety v našej činnosti. 
Pomáha nám hlavne v 
poskytovaní finančných 
prostriedkov na realizáciu 
akcií, zabezpečil nám klubovú 

miestnoť, kde sa stretávame a speváckemu súboru financoval tiež 
zakúpenie kostýmov na vystupovanie.
o Ako cítite svoje postavenie v obci, máte od občanov dostatočnú 
úctu, starostlivosť?
- Toto je veľmi veľmi ťažká a zložitá otázka. Pociťujem to asi aj áno 
od niektorých občanov, ale sú aj takí, ktorí mi chceli v mojej práci 
zabrániť. Možno si niekto povie, že to sa stáva, ale keď som začínala 
pracovať v tejto organizácii ako invalidná dôchodkyňa, chcete sa 
venovať starším ľudom, na ktorých niekedy nemajú čas ani vlastné 
deti, zapájate ich do akcií – konkrétne som zorganizovala pre nich 
tzv. Ľudovú zábavu- čaj o piatej, kde sa nemuseli reprezentovať v 
nóbl róbách, vyhrávali tombolu, boli šťastní, zatancovali si so sebou 
a skrátka, užívali si to..., ale mňa to „stálo“ pohovor na Sociálnej 
poisťovni, kde nejaký dobrák napísal anonym, aby mi bol odobratý 

invalidný dôchodok, keď sa bavím na zábave celú noc. Bola som z 
toho veľmi nešťastná, ale dvihla som hlavu a išla som ďalej v mojej 
práci, ktorú mám veľmi rada a snažím sa byť užitočná pre iných. 
o Čo by ste do budúcnosti možno potrebovali, čo Vám chýba?
- Do budúcna by som chcela, aby sme mohli aspoň takto, ako teraz, 
existovať. Aby nám obecný úrad, ako i sponzori, boli nápomocní pri 
organizovaní podujatí, na ktoré sa vždy naši ľudia tešia, veď staroba 
každého počká, keď sa jej samozrejme dožije, a nech je teda aspoň 
trošku veselšia.
o Aké akcie si chystáte na druhú polovicu tohto roka?
- V druhej polovici roka budeme organizovať  návštevu termálneho 
kúpaliska vo Veľkom Mederi, návštevu divadelných predstavení, ak 
sa podarí aj zájazd do Arboreta Mlyňany, spevácky súbor sa zúčastní 
akcií poriadaných v našej obci, spoločenské akcie – posedenie v 
klube, Katarínske posedenie, Vianočné posedenie. Dúfame, že sa 
nám to podarí a členovia budú spokojní.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Ctime si starobu a skúsenosti, ktoré so sebou prináša...
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O živote a práci 
Základnej školy v 
Pustých Úľanoch 
hovoríme s jej 
riaditeľom Mgr. 
Ondrejom Borekom, 
ktorý nám hneď v úvode 
bližšie predstavil školu:
- Základná škola 
v Pustých Úľanoch je 
plno organizovanou 
školou. V 
tomto školskom roku  

máme 243 žiakov. Škola má od 1.januára 1999 právnu subjektivitu a je 
spádovou školou pre obec Veľký Grob, z ktorej prichádzajú žiaci šiesteho 
až deviateho ročníka. Ďalej k nám prichádzajú žiaci z osád  Poros, Tarnok, 
Lúčny Dvor, Jurajov Dvor, Nový Dvor, ale aj žiaci zo Sládkovičova, Pavlíc, 
Voderád, Malej Mače. Škola si už dlhoročne udržuje dobré meno,  a to 
najmä vďaka  výchovno-vyučovacím výsledkom žiakov. V školskom roku 
2010/11 sme skončili v celoštátnom testovaní deviatakov z matematiky 
a slovenského jazyka ako 10 najlepšia škola na Slovensku.
o Pán riaditeľ, Vaša škola je známa tiež tým, že sa zapája do mnohých 
zaujímavých projektov…
- Sme zapojení do rôznych projektov:  Otvorená škola, Zdravá škola, 
Infovek, medzinárodný projekt Sokrates. Na škole pracuje niekoľko 
krúžkov – krúžok tvorivosti, výtvarný, stolnotenisový, turistický, 
prírodopisný,  dejepisný, krúžky programovania – Lego Dacta a Baltík, 
tanečný, akvaristický, anglického jazyka, mladých záchranárov, futbalový 
– Interliga, mladých záhradkárov, rybárov, keramický krúžok. Umelecká 
tvorba keramickej dielne  získava popularitu a záujem nielen v obci, 
ale aj v blízkom regióne. Už niekoľko rokov vydávame žiacky časopis 
Pramienok, funguje žiacke rozhlasové štúdio. Žiaci umelecky nadaní 
môžu tiež navštevovať ZUŠ v odbore hra na hudobný nástroj: klavír, 
flauta, gitara, akordeón alebo odbory:  spevácky, dramatický, výtvarný. 
V posledných rokoch dosiahli žiaci našej školy pod vedením ich 
učiteľov významné úspechy v rôznych súťažiach  na okresnej, krajskej, 
celoslovenskej ale aj medzinárodnej úrovni. V programátorskej súťaži 
Lego Dacta sa každoročne zúčastňujeme celosvetových podujatí,  najväčší 
úspech sme  zatiaľ mali na súťaži v Japonsku, kde sme skončili na 2.mieste. 
Na medzinárodnej súťaži BALTÍK vo Varšave sme sa umiestnili na 6. 
mieste. 16. júna ideme do Mexika na súťaž ROBOCUP 2012, kde budeme 
dúfajme, že úspešne – reprezentovať. Vynikajúci sú aj naši recitátori, 
ktorí každoročne obsadzujú prvé miesta na okresných, krajských 
a celoslovenských súťažiach. V rámci Slovenska dostali už viackrát 
ocenenia aj práce našich výtvarníkov a vynikajúci sú aj záchranári, 
ktorí sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach v rámci  kraja. 
Veľmi pekné úspechy dosahujú žiaci aj  v prírodovedných olympiádach 
z matematiky, biológie a chémie.

o Vaša škola prešla určitou modernizáciou a prestavbou, nemýlim sa?
- Vďaka  úsiliu pracovníkov školy a dobrej spolupráci s obecným 
zastupiteľstvom, či sponzorom, sa podarilo mnoho. Vybudovali sa 
špecializované učebne: jazyková, hudobná, matematická, dve učebne 
výpočtovej techniky, učebňa spoločenských vied. Zmodernizovala sa 
učebňa fyziky,  biológie a cvičnej kuchynky. Všetky učebne sú vybavené 
modernou technikou a vyučovacími pomôckami. Vymenili sa okná na 
školských budovách, vybudovalo sa multifunkčné ihrisko s umelým 
trávnikom. Obnovili sa hygienické zariadenia na škole. Z prostriedkov EÚ 
sa realizovala prístavba spojovacej chodby a dvoch nových tried. Zatiaľ 
sa nám nedarí snaha zrekonštruovať telocvičňu – vymeniť palubovku, 
vyriešiť vykurovanie, modernizovať hygienické zariadenia. Dali sme 
si za cieľ priviesť deti viac k športu. Nebude to ľahké  „odtiahnuť ich 
od počítačových hier“  a vypestovať u nich chuť k tomu, aby sa viac 
sami hýbali. Našou snahou je neustále zvyšovať ich zručnosti v cudzích 
jazykoch, preto je nevyhnutné získať na školu kvalifikovanú silu aj na 
výučbu druhého cudzieho jazyka. V súčasnosti vyučujeme anglický 
jazyk od prvej triedy, ale v budúcom školskom roku  chceme začať 
s výučbou druhého cudzieho jazyka  od šiesteho ročníka. Neustále chceme 
podporovať detskú umeleckú tvorivosť, rozvíjať ich vzťah k tradíciám 
a hrdosť na svoj región.

o Aký máte cieľ vo Vašej škole, pán riaditeľ?
- Naším cieľom je nielen vzdelávať, ale aj vychovávať a naším mottom je 
budovať „Školu ľudskosti“. V tomto smere potrebujeme zlepšiť spoluprácu 
a komunikáciu s rodičmi, aby nás brali ako svojich partnerov, aby sme si 
ešte viac získali ich dôveru, aby nám verili, aby cítili, že pre ich deti chceme 
a budeme robiť len to najlepšie. Aby z našich detí vyrástli nielen múdri, ale 
i dobrí ľudia, o to sa musíme usilovať všetci spoločne.

 otázky: redakcia

Po zmene bydliska, z rušnej Bratislavy do Pustých Úľan, som si začala plniť svoj dávny 
sen: otvoriť si keramickú dielňu. Po rozhovore s pánom riaditeľom tunajšej základnej 

školy som začala viesť keramický krúžok v priestore technickej učebne v ZŠ. Pre deti to 
bola nová skúsenosť a každým rokom nadobúdala väčšiu  popularitu u nich. Finančné 

prostriedky na chod a rozvoj sme získavali z predaja našich výrobkov na Tvorivých 
dielňach a činnosť vo veľkej miere podporoval aj pán riaditeľ, spolu s vedením školy. V 
ďalších rokoch prešla škola prestavbou a v priestoroch dielne je dnes škôlka. Nám bol 
poskytnutý priestor v starom obecnom úrade a tak dostala naša práca nové možnosti 
a otvorila sa širšej verejnosti v obci, aj mimo nej. Dielňa je otvorená pre tri skupiny 
detí z našej školy. Navštívili ju žiaci z Trnavy a Galanty, aby si vytvorili výrobky pre 

svoje potešenie i pre potešenie iných. Deti pracujú s hlinou a svoje predstavy dokážu 
vymodelovať do predmetov, ktoré odrážajú ich fantáziu a predstavivosť. Naučia sa celý 
proces výroby keramiky od modelovania cez vypaľovanie v keramickej peci, glazovanie 

hotových výrobkov. Dielňa je využívaná aj v rámci vyučovania dejepisu, vlastivedy a 
výtvarnej výchovy. Názornými ukážkami modelovania a reštaurovania keramických 

nádob môžu názorne nadobudnúť predstavu o histórii  a tvorbe našich predkov.
V posledných rokoch našej činnosti sa o našu keramickú dielňu začala zaujímať aj 

nezisková organizácia PROFUDEMUS a finančne ju podporuje. 
pripravila: Marta Janeková

Keramická dielňa v Pustých Úľanoch
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Aktuálne hovoríme s riaditeľkou Materskej 
školy v Pustých Úľanoch,  Annou Kašubovou (na 
snímke), ktorá nám povedala:
- Naša materská škola sídli v centre dediny. Je akoby 
jej „srdiečkom”, ktoré je zdrojom energie pre nás 
všetkých, pretože sem chodia  naše deti. Sme školou 
s právnou subjektivitou.
V minulom školskom roku  MŠ navštevovalo 65 
detí, všetky tri  triedy boli plne obsadené.
Výchovu a vzdelávanie zabezpečovalo 6 
pedagogických pracovníčok: Anna Kašubová 
(riaditeľka), učiteľky: Oľga Gécová, Ľubica 
Horňanská, Terézia Haršányiová, Simona 
Šidlová, Mgr. Lucia Ďurišová a tri prevádzkové 

zamestnankyne Ľubica Nováčiková (vedúca školskej 
jedálne), Eva Hlúbeková (kuchárka), Adriana 
Wiltschková (upratovačka).
Už druhý rok poskytujeme výchovu a vzdelávanie 
našich detí podľa nového školského vzdelávacieho 
programu “Zvedavé slniečko“, ktorý sme si 
vypracovali samy v súlade so štátnym vzdelávacím 
programom ISCED-0. V tomto programe 
ponúkame desať tematických celkov, ktoré 
sú zamerané na výchovu a vzdelávanie detí 
predškolského veku v rôznych oblastiach, ako 
napríklad: ročné obdobia, sviatky, kultúrne dni a 
tradície nášho národa, zdravie a jeho prevencia, 

doprava... Zameriavame sa aj na environmentálnu 
výchovu a osvojenie si anglického jazyka.
o Aké máte pracovné ciele?
- Našim cieľom je poskytnúť deťom kvalitnú 
výchovu a vzdelávanie, ale i záujmovú činnosť 
prostredníctvom rôznych aktivít a krúžkov, 
napríklad krúžok anglického jazyka pod vedením 
Mgr. Roštáka, keramický krúžok viedla p. Marta 
Janeková. Naše aktivity sme uskutočňovali s deťmi 
v materskej škole, ale i na verejnosti v spolupráci 
s rodičmi a verejnými inštitúciami v obci – 
obecným úradom, Základnou školou v Pustých 
Úľanoch, záhradkármi, občianskym združením 
pri ZŠ. September je pre našich “maláčikov-

prváčikov“ veľmi náročný. Adaptáciu sa snažíme 
uľahčiť postupným predlžovaním pobytu dieťaťa 
v MŠ od jeho nástupu do troch mesiacov. Október 
bol pre nás mesiacom tvorivosti. V každej triede 
bola výstavka jesenných plodov a rôznych výrobkov 
z ovocia a zeleniny, ktoré získavame v spolupráci 
s rodičmi a zväzom záhradkárov v našej obci. 
Tradičnými aktivitami boli: Vítanie Mikuláša, 
Vianočná besiedka, kde sa deti predstavili 
kultúrnym programom. V tomto adventnom 
období deti na tvorivých dielňach s pani učiteľkami 
vyrobili pekné ikebany a vianočné ozdoby, ktoré 
potom pani učiteľka Simona Šidlová a pani Lidka 

Beníková ponúkali na 
vianočných trhoch. 
Najväčším zážitkom 
bol pre deti detský 
karneval so „šaškom 
Jaškom“, kde sa 
mohli deti spolu 
vyšantiť, zatancovať 
si a uplatniť svoju 
fantáziu. Na 
veľkonočné trhy 
a dielne do kultúrneho 
domu deti s pani učiteľkami vyrobili z vajíčok, 
tráv, odpadového materiálu veľkonočné ozdoby 
- sliepočky, zajačikov, veľkonočné pozdravy. 
Ich predaj zabezpečili pani Beníková a pani 
Roštáková . Deň matiek sme oslávili v spolupráci 
s obcou. Predškoláci s pani učiteľkou Gécovou 
a Haršányiovou sa zúčastnili celoobecných 
osláv výročia prvej zmienky o obci Pusté Úľany, 
kde vystúpilli v ľudových krojoch s pesničkami 
a tančekmi. Deti na svoj sviatok MDD upozornili 
asi všetkých občanov svojimi kresbami na 
chodníku, pred OD Jednota, a potom v areáli MŠ 
súťažili, najzábavnejšie bolo skákanie vo vreci , za 
čo boli odmenení diplomom.
Minulý školský rok sme ukončili rozlúčkou 
s predškolákmi. Predškoláci dostali do rúk svoje 
prvé „vysvedčenie“- osvedčenie o predprimárnom 
vzdelávaní. Pani starostka zakúpila deťom na 
pamiatku knižky, učiteľky rozdali deťom diplomy.
o Pani riaditeľka, aké sú plány do budúcnosti, 
veríte, že sa zrealizujú? 
- Všetky deti sa už tešia na prázdniny, ktoré 
my využívame na to, aby sme deťom zveľadili 
prostredie interiéru. V septembri ich čakalo nové 
zrekonštruované hygienické zariadenia,za čo patrí 
veľká vďaka pani starostke, Drahotíne Šimekovej 
a všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, 
ale aj samotným majstrom, ktorí rekonštrukciu 
uskutočnili. V budúcnosti nás ešte čaká veľa práce, 
aby sme si vylepšili a zmodernizovali prostredie 
školy, aj školský dvor. 

otázky: redakcia

Pod týmto mottom 
sa dňa 25. 12. 2011 
konal v našom kostole 
benefičný vianočný 
koncert. Poslucháči si 
vychutnali príjemné okamihy, ktoré im umožnili 
prežiť rôzne generácie účinkujúcich. Ako prvá sa 
predstavila skupinka detí  ZŠ v Pustých Úľanoch. 
Štvrtáci  oblečení  v krojoch a rozprávajúci 
trnavským nárečím si pripravili ukážku, ako 
kedysi vyzerala hodina s dedinským kantorom, 
spestrená koledami. Ďalej vystúpili sestry Anna 
a Dominika Veselovské, ktoré zahrali a zaspievali 
piesne na modernejšiu nôtu a svojím hudobným 
nadaním potešili prítomných.  Posledným 
bodom programu a záverečnou bodkou boli 
známe koledy poprepájané hovoreným slovom, 
ktoré bolo ako ušité na dnešné časy v podaní 
spoločenstva Emanuel z našej obce, ale aj ďalších 
ochotných dospelých i detských farníkov... 
Nakoniec si všetci prítomní pri svetle sviečok 
užili a podaktorí aj zanôtili tradičnú Tichú noc. 
Okrem čarovnej atmosféry Vianoc  a hudobného 
zážitku, sa ľudia mohli ponúknuť vianočným 
punčom a čajom, ktoré sa podávali po skončení 
programu. Benefičný koncert nebol prínosný len 
pre potešenie zmyslov a duše, ale vyniesol aj veľmi peknú sumu, ktorá bude použitá pri prebiehajúcej oprave nášho kostola, za čo všetkým 
milodarcom ďakujeme. Na záver len môžeme dodať, že vystúpenia a celý koncert boli veľmi pôsobivé, a nie jedno oko zvlhlo slzou, nie 
jedna tvár bola rozžiarená úsmevom. Sme radi, že aj v našej obci sú také podujatia, ktoré nám ukážu, že na svete nie sú najkrajšie veci, 
ktoré dostávame, ale chvíle, ktoré prežívame.

- strnádelová -

AKO SI ŽIJEME V MATERSKEJ ŠKOLE?

„Najkrajšie na svete nie sú veci, ale okamihy...“
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Záhradkári nemôžu chýbať prakticky v žiad-
nej obci, pretože život na vidieku je akosi 

automaticky 
spájaný s vý-
sadbou plodín, 
zeleniny, stro-
mov, s chovom 
zvierat...
o Kedy vznikla 
organizácia 
Záhradkárov 
v Pustých Úľa-
noch, aký bol 
motív tohto 

vzniku, kto 
boli zakladajúci členovia, to už bola otázka 
pre tajomníčku tejto organizáie, Ing. Annu 
Ivánkovú (na snímke)...
- Základná organizácia SZZ vznikla v Pustých 
Úľanoch v roku 1972. Zakladajúcimi členmi 
boli Ľudovít Bachratý, Milan Mosný, Ľudovít 
Kučík, Rudolf Strnádel, Ján Labant, Jozef Kub-
liniak, Ján Stacho. V tých rokoch sa organizá-
cia veľmi rozširovala po celom Slovensku, jej 
členovia si vymieňali skúsenosti v pestovaní a 
ochrane rastlín, vytvárali sa výkupne ovocia a 
zeleniny, kde mohli členovia odpredať prebyt-
ky zo svojich záhrad. V súčasnosti vo výbore 

pracujú: predseda 
– Rudolf Strná-
del,  podpredseda 
– Michal Hlubek, 
tajomníčka – Ing. 
Anna Ivánková, 
pokladník – Ján 
Stacho,  členovia 
– Jozef Kubliniak, 
Viliam Bednárik. 
V revíznej komisii 
pracujú Milan Ha-
ruštiak ako predseda 
a Albín Kubík ml., člen. V súčasnosti máme 
52 členov.
o Aké aktivity vyvíjajú Vaši záhradkári, aký 
máte vplyv na mladú generáciu, podchytili 
ste si aj žiakov a študentov?
- Jeden krát ročne robíme odbornú prednáš-
ku, dva krát ročne organizujeme zájazd na 
Agrokomplex, zvyčajne v apríli. Zájazdu sa 
vždy môžu zúčastniť aj nečlenovia. V septem-
bri robíme výstavu ovocia a zeleniny, ktorú 
si vždy prídu pozrieť žiaci zo ZŠ a deti z MŠ, 
prebytky z výstavy putujú do kuchyne v MŠ 
a ZŠ. Okrem toho sa aktívne zúčastňujeme 
podujatí, poriadaných okresnými, či regi-
onálnymi organizáciami SZZ. V roku 2007 sa 

pri našej ZO SZZ vytvoril Krúžok mladých 
záhradkárov, ktorý vedie „moja maličkosť“ 
(Ing. Ivánková). Zúčastňujeme sa každoročne 
výtvarnej a vedomostnej súťaže, poriadanej 
OV SZZ Galanta. Naposledy bola vedomostná 
súťaž konaná 31. mája 2012 v DMS Galanta: v   
I. kategórii:  Nikoleta Kvintová – 1. miesto, v 
II. kategórii: Simona Pytlová – 1. miesto, Vik-
tória Vajdová – 2. miesto. V októbri sa zúčast-
níme celonárodného kola vedomostnej súťaže, 
ktorú bude poriadať RV SZZ.  Okrem učenia 
sa venujeme aranžovaniu, práce vystavujeme 
na výstave u nás v Pustých Úľanoch, ale aj 
na okresnej výstave v Galante a regionálnej 
výstave v Seredi.

otázky: redakcia

V  Pustých Úľanoch 
pracuje veľmi aktívne 
aj miestna organizácia 
Matice slovenskej, ktorú 
vedie pani Jana Bilická, 
ktorá o  svojej organizácii 
hovorí:
- Miestny odbor Matice 

slovenskej v Pustých Úľanoch datuje svoj 
vznik 14.6. 2009. V tento deň  sa v našej obci 
rozbehla činnosť kultúrnej organizácie, ktorej 
úlohou bolo oživiť kultúrne dianie v obci. 
Pre život Matice u nás je dôležitý ešte jeden 
dátum, a to 4.4.2011, kedy sa obnovila činnosť 
a začala intenzívna práca. Členovia MO 
Matice slovenskej chcú podporovať všetky 
kultúrne aktivity v obci, byť ich súčasťou a 
tiež organizátorom. Svojou prácou chceme  
pozdvihnúť predovšetkým kultúrnu úroveň 

v  obci. Chuť a odhodlanie nám nechýba, máme i veľa nápadov ako vzbudiť 
záujem o kultúru, ako zachrániť to pekné, čo naši starí rodičia budovali a vážili si.
o Matica slovenská mala skutočne veľký význam a  opodstatnenie najmä 
v  minulých storočiach. Ako dnes vnímate svoju činnosť, je neustále táto 
organizácia potrebná, je potrebné učiť našu mladú generáciu, čo je to Matica 
slovenská?
- Chceme zachrániť a priblížiť mladým ľuďom, žijúcim v našej obci, a starším 
pripomenúť obyčaje, zvyky našej obce. Pojmy ako vlastenectvo, láska k rodnej 
domovine, chceme pretaviť na skutočné zážitky. Ak budeme vedieť kam patríme, 
aká bola naša minulosť, ako žili naši predkovia, ako tvorili to, čo dnes máme, 
potom aj my môžeme tvoriť budúcnosť. Cieľom práce MO  Matice  slovenskej 
v našej obci je ale, ponúknuť ľuďom kvalitné kultúrne podujatia a tak rozvíjať 
kultúrne povedomie ľudí.
o Aké akcie organizujete v obci a ako spolupracujete s ďalšími spoločenskými 
organizáciami v obci, ale aj napr. v galantskom a šalianskom regióne? Akú 
máte podporu od vedenia obce?

- Organizovali sme deťom bábkové divadlo, zber opotrebovaného šatstva, 
uskutočnili sme výlet do Modry, svojou pomocou sme sa zúčastnili na akcii 
„Jedlá starých materí“, najúspešnejšie bolo podujatie „Deň ústavy“, spojené 
s  rozlúčkou s  prázdninami. Ďakujem všetkým matičiarom aj  organizáciám, 
ktoré sa pripojili a  sponzorom, ale aj obecnému úradu za finančnú podporu 
a spoluprácu. Vážime si a ďakujeme Domu Matice slovenskej v Galante a pani 
riaditeľke Zlatici Lehotskej za podporu. 
o Aké sú plány Vašej organizácie do budúcnosti?
- Našou víziou je uskutočniť aspoň jedno kultúrne podujatie za dva mesiace. 
Priniesť kultúru na dedinu, aby sa to odrazilo v každodennom živote ľudí, 
žijúcich v Pustých Úľanoch. Naša organizácia chce informovať a učiť ľudí ako 
sa život dokáže zmeniť, keď človek objaví kultúrne dedičstvo svojho národa. 
Chceme pozitívne a hlavne nenásilne pôsobiť na mládež, aby aj ona pochopila, 
kde sú jej korene. Chceme sprístupniť kultúru aj ľuďom, ktorí nemajú možnosť 
ísť za ňou. Úlohou Matice je podporovať všetko dobré, čo s kultúrou súvisí a tak 
aj my patríme k tým Matičiarom, ktorým nie je ľahostajný dnešný stav v oblasti 
vzdelanosti a kultúry a cítime potrebu konať. Aby sme nezostali len pri slovách, 
napísali sme tri projekty, ktoré sú zamerané na zachovanie a rozvoj tradícií nášho 
regiónu. Dnes už vieme, že jeden z nich bol aj podporený, z čoho máme veľkú 
radosť.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Záhradkári v Pustých Úľanoch 
pracujú už 40 rokov

Matica slovenská chce v Pustých Úľanoch pozdvihnúť 
kultúrnu úroveň obce



SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

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.   Helena Sobolová (27.3.2012)
10. Stanislav Zachar (8.4.2012)
11. František Hudec (5.5.2012)
12. Alojz Korec (18.5.2012)
13. Karolína Skaličanová (19.5.2012)

Narodili sa:
1. Lukáš Adrián Smolinský (3.1.2012)
2. Žofia Németh (17.1.2012)
3. Kristína Banášová (8.3.2012)
4. Mária Viselková(3.4.2012)

V roku 2011 zomreli:
1.Viktor Jašek (6.1.2011)
2. Jarmila Križankovičová (27.1.2011)
3. Mária Susková (10.2.2011)
4. Mária Némethová (9.3.2011)
5. Pavol Tabaček (29.3.2011)
6. Mária Haruštiaková (1.4.2011)
7. Anton Panák (13.5.2011)
8. Etela Kubalová (23.5.2011)
9. Anna Hrabinská (10.6.2011)
10. Alžbeta Susková (17.7.2011)
11. Július Krajči (22.7.2011)
12. Anna Kubičeková (9.8.2011)
13. Helena Stankovičová (22.8.2011)
14. Peter Paučo (1.9.2011)
15. Ľudmila Chovancová (14.9.2011)
16. Jozef Konušiak (20.9.2011)
17. Helena Panáková (10.10.2011)
18. Emil Kardelis (6.11.2011)
19. Anastázia Bohunická (10.11.2011)
20. Eva Zacharová (8.12.2011)

Manželstvo uzatvorili:
1. Katarína Kardelisová a Marek Drinka (26.2.2011)
2. Sabína Nováková a Michal Kompaník (21.5.2011)
3. Anna Kuchárová a Gabriel Banáš (18.6.2011)
4. Zuzana Psotová a Ladislav Németh (29.10.2011)

V roku 2011 sa narodili:
1. Miroslav Krivošík (20.1.2011)
2. Samuel  Orichel (22.1.2011)
3. Lukáš Peško (24.2.2011)
4. Pavol Agarski (7.3.2011)
5. Adrián Pisi (20.3.2011)
6. Ema Bokorová (4.4.2011)
7. Gabriel Lučanský (4.5.2011)
8. Michal Krčmár (14.5.2011)
9. Sophia Bacigálová (25.5.2011)
10. Sofia Tóthová (8.6.2011)
11. Lara Ožvoldová (10.6.2011)
12. Filip Kašuba (4.8.2011)
13. Jana Spáčilová (9.9.2011)
14. Vivien Kompaníková (5.10.2011)
15. Lukáš Turcár (6.10.2011)
16. Marek Blaho (1.11.2011)
17. Romana Helemenská (25.11. 2011)
18. Marko Baláž (2.12.2011)
19. Benjamín Démuth (9.12.2011)
20. Alexandra Szabová (19.12.2011)

V Pustých Úľanoch som prežil celé svoje 
detstvo a ako to už býva, tie najdôležitejšie 
miesta, ľudia a veci sa nám vrývajú do pa-
mäte, aby sa stali našou vlastnou súčasťou. 

V Pustých Úľanoch je nepochybne viacero takýchto miest, zákutí či objek-
tov, ktoré vytvárajú pomyselné genius loci tejto obce, jej osobitú identitu 
či krehkých svedkov histórie a všetkých dôležitých i menej dôležitých 
udalostí v živote človeka a celej obce. Takýmto svedkom a symbolom je 
nepochybne i socha sv. Jána Nepomuckého.
Socha tohto svätca, spolu s podobnou vedľajšou sochou sv. Floriána, 
predstavuje symbol histórie, ale i naturelu obce. A to nielen preto, že patrí 
k najstarším pamiatkam, stojí na centrálnom a dobre viditeľnom mieste, 
ale i preto, že charakterizuje ducha ľudí, ktorí v nej žijú a stavu, v ktorom 
sa nachádzajú.
Baroková socha sv. Jána Nepomuckého je najstaršou sochou v obci a pochádza z roku 1734. Autorstvo 
sochy nie je známe, ale jej remeselné spracovanie, štylizácia a kompozícia, spolu s dôsledne vypraco-
vanými detailmi svedčí o nepochybnej zručnosti i umeleckej zdatnosti jej autora. Práve pre tieto kvali-
ty – veľký vek a nesmierne vysokú kvalitu jej spracovania sa stala kultúrnou pamiatkou registrovanou 
i MK SR. Pôvodný majiteľ sochy – Gašpar Farkaš, ktorý ju dal zhotoviť spolu so svojou manželkou 
Magdou Baloghovou, zas svedčí o šľachtických dejinách obce a vzťahu miestnej šľachty k územiu a 
obci, ktorú zveľaďovali.
Samotná postava sv. Jána Nepomuckého pritom pripomína i naturel ľudí, ktorí v obci bývajú. Po-
dobne ako Nepomucký, aj väčšina obyvateľov obce nie je starousadlíkmi, ale do obce prišli z inokade 
(Kysuce, Brezová) – zväčša za prácou a lepším bývaním. Preto, podobne ako Nepomucký, väčšina 
obyvateľov žila skôr v chudobe a to, čo mali, bola najmä práca, česť a vlastné slovo. A práve preto si 
ho vážili. Ak raz dali svoj sľub, tak sa ho snažili dodržať, i keď niekedy i za cenu, že na svoju hrdosť 
doplácali.
Okolo sochy denne chodia malí školáci a dívajú sa na ňu. Je im príkladom histórie, umenia a identity 
obce, v ktorej bývajú, a ktorú navštevujú. Bol by som rád, ak by sa na ňu mohli dívať, tak ako som 
to robil ja, keď som okolo nej chodil ako školák. A bol by som rád, ak by tento neveľký, zato vzácny 
odkaz dedičstva našich predkov mohli obdivovať aj deti našich detí a my sme im nemuseli vysvet-
ľovať, prečo sa jedna z najkrajších a najstarších pamiatok v tomto regióne napriek stáročiam existencie 
napokon nezachovala.

Doc., Mgr., Mgr. Andrej Démuth PhD.

Poľovnícke združenie 
„Prútnik“ Pusté Úľany 
bolo založené v roku 
1950 a malo 25 členov. 
Prevažná väčšina členov 
pochádzala z Bratislavy. 
Starostlivosťou bol 
poverený František 
Klačan. V roku 1957 
však zomrel a hájnikom 
sa stal Jozef Klačan. 
Združenie fungovalo do 
roku 1983. V roku 1983 riaditeľ SŠM Sládkovičovo zriadil účelový revír a bola vybudovaná 
bažantnica, kde sa odchovalo asi 3.000 kusov bažantov. Poľovačky sa zúčastňovali hostia, 
domáci poľovníci bolo väčšinou na dohľadávky. Toto všetko sa skončilo v novembri 1989. 
Od roku 1991 sme založili nové združenie, opäť s názvom PZ „Prútnik“ a malo zasa 25 
členov. Väčšina členov združenia sa vzorne starala o revír o rozlohe 1.500 ha. Združenie 
poriadalo rôzne akcie, ako kynologické skúšky, memoriál stavačov, každoročne sa poriadal 
poľovnícky ples. V roku 2008 skončila zmluva výkonu práva poľovníctva v revíre, preto sme 
začali pracovať na obnovení novej zmluvy. To sa nám nepodarilo a zmluva bola uzavretá so 
združeným názvom „Cernunn“. Nás je teraz 17 členov bez revíru, s názvom PZ „Prútnik“. 
Máme riadne volený výbor, predsedom je Dušan Klačan, tajomník je Pavol Strnádel, 
pokladník je Eduard Bohunický, hospodár je Dušan Pekelnický a člen výboru je Ing. 
Peter Hanák. Výbor a členská schôdza sa zvoláva podľa potreby a stanov SPZ. Plány do 
budúcna máme, aby sme v prvom rade dostali späť revír, obnoviť chov bažantov, dodržiavať 
poľovnícke tradície a opäť založiť klub mladých čakateľov na poľovníctvo. Chceme dobre 
spolupracovať s obecným úradom a zúčastňovať sa obecných akcií.

pripravil: Dušan Klačan – predseda PZ „Prútnik“

SOCHA

Poľovnícke združenie „Prútnik“ Pusté Úľany
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Harmonogram na zber plastov 
do konca roka 2012:

3.7.2012    utorok 9.10.2012  utorok   
13.8.2012  pondelok 6.11.2012  utorok
4.9.2012    utorok 4.12.2012  utorok

Kompostovisko na POROSI 
je otvorené každú 

sobotu od 14.00 – 17.00 hod.
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Ako posledné roky, tak aj v roku 2011 futbalový oddiel 
každý víkend kultúrne obohacoval našich občanov svojimi 
futbalovými zápasmi jednotlivých vekových kategórii, 
ktoré sa odohrávali na miestnom futbalovom ihrisku. Toto 
tento rok prešlo väčšou údržbou ako po iné roky. Zveľadilo 
sa vysadením stromčekov okolo ihriska a kompletnou 
údržbou trávnika (obidvoch hracích plôch), čo nebola 
malá investícia, no funkcionári klubu sa postarali, aby sa 
nám to podarilo. Vďaka patrí obecnému zastupiteľstvu 
za finančnú aj materiálnu pomoc pri údržbe a taktiež 
všetkým sponzorom, ktorí sa na revitalizácii podieľali. 
Taktiež nesmieme zabudnúť na opravu lavičiek a stolov v 
časti areálu „PARKET“, kde sa, ako každý rok, aj v tomto 
organizovali veselice,  kedy nás poctila svojou návštevou, 
aj vystúpením, skupina SENZUS. No v tomto roku nám 
počasie veľmi neprialo tak, ako v minulom, čo je škoda, 
nakoľko si zo zisku mohol oddiel zadovážiť kúpu nových 
pomôcok pre fungovanie, a preto bude vo veľkej miere 
závislý od pomoci sponzorov.
  Futbalový oddiel týmto ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali 
na fungovaní klubu a dúfa, že občania obce sú spoko-
jní s fungovaním klubu, no zároveň verí, že každý bude 
pomáhať, aby sa klub stále zveľaďoval. Tí, ktorí nemajú 
finančné možnosti, môžu prispieť  svojou účasťou na 
futbalových zápasoch a podujatiach klubu a pozitívnym  
povzbudzovaním hráčov všetkých vekových kategórii.

- kašuba -

V októbri roku 2010 zavítalo cvičenie 
Zumba®Fitness aj do Pustých Úľan. Ak sa chcete 
zbaviť stresu, prísť na iné myšlienky po celodennom 
zhone v práci, či domácnosti, pridajte sa k našej 
Zumbarodine! (viac informácii na www.zumba-
zumba.sk). O tom, čo je to vlastne Zumba Fitness, 
hovoríme s inštruktorkou Valikou…
- Hodina Zumba®Fitness zahŕňa tanec a fitness, 
pripája latinsko-americkú a medzinárodnú hudbu a 
tanečné pohyby vytvárajúce dynamický, vzrušujúci 
a účinný fitness systém! Zumba obsahuje niektoré 
zo základných princípov aeróbneho, intervalového a 
rezistenčného tréningu tak, aby maximalizovala výdaj 
kalórií, posilnila kardiovaskulárny systém a dosiahla 
celkové spevnenie tela. Tanečníci, aj netanečníci, 
okamžite a bez problémov zvládnu lekciu Zumby, 
pretože na to, aby sa vám darilo v Zumbe, nemusíte 
vedieť tancovať, stačí milovať hudbu, pohyb a užiť si 
atmosféru párty, ktorou každá hodina Zumby nepo-
chybne je. Zumba je zamaskované cvičenie. Účastníci 
sa bavia. Neuvedomujú si, že cvičia. Konečne je tu 
cvičenie, ktoré ľudia chcú robiť každý deň a cítia sa 
pri ňom dobre. Účastníci cvičenia môžu so Zumbou 
začať hneď, bez ohľadu na kondíciu, predchádzajúcu 

prípravu alebo vek. Vďaka Zumbe s niekoľkými základnými krokmi je cvičenie 
ľahké pre každého. Jednoducho povedané, zumbu budete milovať, tak ako my!!!!  
- dokončuje  inštruktorka Zumba®Fitness –Valika Molnárová.

o Futbalisti Pusté Úľany urobili obci radosť a sebe dobrý imidž. 
Nemýlim sa? 
- Po dlhej a strastiplnej sezóne sa našim chlapcom podarilo to, na čo 
sme čakali už tri roky. Sme víťazmi okresnej futbalovej súťaže kategória 
muži, čo znamená postup do vyššej súťaže. Museli sme prekonať veľa 
prekážok, no veľmi nám pri tom pomohla obec a naši sponzori, z 

ktorých treba vyzdvihnúť pomoc firmy 
Sporttravel-Marek Farkaš. Taktiež vďaka 
patrí všetkým funkcionárom klubu, hlavne 
Jozefovi Kubíkovi, bez ktorého by tento 
veľký úspech dosiahnutý nebol. Dúfam, 
že toto víťazstvo pozitívne motivuje našu 
mládež a budeme mať v Pustých Úľanoch 
veľa dobrých futbalistov a športovcov.
o Čo by Váš klub potreboval pre kvalitné fungovanie? 
- V prvom rade je klub existenčne závislý od finančných prostriedkov 
obecnej pokladne, nakoľko v dnešnej dobe už nenájdeme sponzora, 
ktorý by túto zložku kultúry podporil z vlastného vrecka v celom 
rozsahu. V roku 2011 bola klubu schválená finančná dotácia v hodnote 
postačujúcej pre fungovanie klubu. Z uvedených prostriedkov boli 
zaplatené všetky nutné a potrebné poplatky. Mužstvo potrebuje mať 
aj  dobrých hráčov. V dnešnej dobe je problematické zaujať mladých 
a perspektívnych hráčov len pekným trávnikom a dobrými šatňami, 
či loptami. Preto je nutné nájsť sponzorov, ktorí by nám potrebných 
ťahúňov našli, čo sa funkcionárom podarilo a výsledok je napísaný 
v prvej vete. Niekto by si povedal, načo hľadať cudzích, veď našich 
máme dosť, no opak je pravdou, naši mládenci majú iné záujmy alebo 
reprezentovať obec jednoducho nechcú a nemajú čas chodiť na tréning, 
bez ktorého sa futbal hrať nedá a určite sa nedá byť na prvom mieste. 
Potrebujeme zdroje, aby sme dokázali motivovať a zmeniť ich prístup.

otázky: redakcia

Na slovíčko s… Ing. Matejom Kašubom, 
tajomníkom futbalového klubu Pusté Úľany

Obec a sponzori 
podporujú miestny šport

Zumba®Fitness spája ľudí a 
spája ich aj v Pustých Úľanoch


