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„Nech v budúcom roku naše činy riadi zdravý rozum, 
kresťanské princípy, dobroprajnosť, vzájomná úcta a chuť 

k tvorivej spolupráci“, hovorí Ing. Juraj Ostrožlík, starosta obce Úľany nad Žitavou.

V týchto dňoch nám ubehol rok od komunálnych volieb a štvr-
tina volebného obdobia 2014-2018 je za nami. To, čo sa nám za 
rok podarilo dosiahnuť  spoločným úsilím v našej obci, chcem 
prezentovať v tomto čísle obecného časopisu Naša rodná dedinka 
– Úľany nad Žitavou.
Viacerí ste si už istotne všimli, že naše ulice každú noc osvetľujú 
nové svietidlá verejného osvetlenia. Firma INFRA LUX, s.r.o. 
Bratislava totiž pred Úľanskými hodami uskutočnila rekonštruk-
ciu a modernizáciu svietidiel v počte 132 ks typu SCHREDER 
VOLTANA. Predmetom zmluvy bolo vykonanie rekonštrukcie a 
modernizácie verejného osvetlenia, vrátane modernizácie systé-
mu riadenia verejného osvetlenia  – osadením časového spínača, 
ktorý spĺňa najlepšie a najmodernejšie riadenie svetelno-technic-
kých požiadaviek na Slovensku. Počas 
vegetačného kľudu obec plánuje spíliť 
konáre stromov, ktoré zasahujú do elek-
trického vedenia verejného osvetlenia, 
na čo sme od energetickej spoločnosti 
obdržali finančné prostriedky vo výške 
28 779,44 €. Tieto sa použijú ešte aj na 
výsadbu zelene a drevín v areáli ZŠ a 
MŠ v našej obci. Od Okresného úradu, 
odboru školstva Nitra, sme dostali v júli 
tohto roku 15 000 € a v decembri tohto 
roku 6 000 €. Peniaze boli použité na 
dofinancovanie chodu ZŠ, za čo obec 
okresnému úradu ďakuje, pretože inak 
by chýbajúci rozdiel financií musela 
doplatiť z vlastných zdrojov. 
Koncom augusta obecný úrad na 
základe žiadosti získal z Ministerstva 
financií Slovenskej republiky dotáciu v 
sume 7000 € na výmenu okien v budove 
materskej školy v Úľanoch nad Žita-
vou, za čo obec ďakuje.  Vo výberovom 
konaní uspela firma STARBEC, s.r.o. 
Tvrdošovce, s ktorou obecný úrad pod-
písal zmluvu v celkovej výške 15 643,37 
€. Nakoľko suma 7000 € nepostačovala 
na výmenu všetkých 22 ks okien, obec 
dofinancovala túto výmenu z vlastných prostriedkov v celkovej 
výške 8643,37 €. Na výmenu okien, následné opravy maľovky a 
upratovanie materskej školy, zostávali len dva týždne. Prázdniny 
pomaly končili a začiatok nového školského roka už klopal na 
dvere. Vďaka pracovnému nasadeniu firmy STARBEC, s.r.o. boli 
okná a dvere vymenené za približne štyri dni. Ďalej nasledovalo 
čistenie, maľovanie a upratovanie priestorov škôlky. Veľká vďaka 
patrí pani zástupkyni Schronerovej za zorganizovanie všetkých 
zamestnancov materskej školy pri týchto prácach, ale vďaka patrí 
aj rodičom detí, pracovníkom obecného úradu a aktivačným 
pracovníkom, ktorí taktiež nezištne pomohli. V mesiaci október 
Slovenská správa ciest budovala okružné križovatky na ceste 
1/64 v Šuranoch a v Nových Zámkoch. Nám sa podarilo získať 
bezplatne vyfrézovaný materiál z oboch križovatiek. Časť z neho 
máme uloženú na zbernom dvore a podstatne väčšiu časť máme 
uloženú po dohode s vedúcim strediska Združenia agropodni-
kateľov Družstvo Dvory nad Žitavou v priestoroch družstva. V 
mesiacoch október a november pracovníci obce spolu s aktivač-
nými pracovníkmi upravili z vyfrézovaného materiálu plochu, 
na ktorej boli tento rok rozložené kolotoče počas hodov. Časť 
materiálu sme použili na úpravu miestnej komunikácie za želez-

ničným priecestím. 30. septembra 2015 na výjazdovom zasad-
nutí vlády v Nitre bola na základe našej žiadosti obci pridelená 
dotácia v sume 19 000 € na rekonštrukciu a prístavbu Domu 
smútku. Odsúhlasenú dotáciu sme na účet obce obdržali v 44. 
týždni. V súčasnej dobe obec objednala geodetické zameranie a 
vypracovanie projektovej dokumentácie. Nakoľko ide o jedno-
duchú stavbu, práce plánujeme realizovať v jarných mesiacoch 
budúceho roku. V rámci digitalizácie a modernizácie informač-
ného dátového systému obcí a miest SR sme do obce získali 7 
počítačov s príslušenstvom a tieto sa využívajú i pre potreby ZŠ, 
MŠ a matriky. Nedá mi tiež nespomenúť, že je naša obec súčasťou 
Mikroregiónu CEDRON - NITRAVA. Predsedom združenia 
je Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany. Mikroregión 

CEDRON – NITRAVA pokrýva katastre 
18 obcí a jedného mesta. Leží medzi 
starobylou Nitrou a Novými Zámkami. 
Toto občianske združenie má za cieľ 
budovať prosperujúci a silný región. Pri 
napĺňaní tohto cieľa chce plne využiť 
ľudský potenciál, prírodné i materiálne 
zdroje, kultúrno-historické dedičstvo, 
a tým vybudovať dobré miesto pre 
život obyvateľov a kvalitné služby pre 
návštevníkov celého územia. Preto je aj 
naším cieľom obec Úľany nad Žitavou 
zveľaďovať a vytvoriť tu dobré zázemie i 
pre budúce generácie. Týmto by som sa 
rád poďakoval všetkým podnikateľom 
v obci, ktorí pravidelne pomáhajú pri 
organizovaní obecných podujatí, vďaka 
za rôzne dary – sladkosti, či ceny do 
tomboly na uvedené akcie. Ďakujem 
Združeniu agropodnikateľov Družstvo 
Dvory nad Žitavou za 150 kilové pra-
siatko, ktoré sme opiekli a zjedli počas 
Adventných trhov. Poďakovanie patrí 
aj Základnej organizácii Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých, ktorí sa 
zúčastňujú každej akcie už len tým, že 
pre nás napečú a ukuchtia rôzne úľanské 

špeciality a dobroty. Zároveň by som chcel tiež poďakovať všet-
kým organizáciám v obci za to, že uskutočňujú akcie, na ktorých 
sa naši obyvatelia veľmi dobre cítia a tešia sa na ne. Verím, že 
tomu nebude inak ani budúci rok a spoločnými silami opäť  bude 
v  obci  čulý pracovný a spoločenský ruch. 
Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podie-
ľali na zveľaďovaní a zabezpečovaní chodu našej obce, či organi-
zovaní podujatí. Verím, že rok 2016, ktorý je pred nami, prinesie 
veľa radosti a čo najmenej nešťastia a sklamaní. Pričiňme sa o to 
všetci. Naše činy nech riadi zdravý rozum, kresťanské princípy, 
dobroprajnosť, vzájomná úcta a chuť k tvorivej spolupráci. Preto 
vám prajem príjemné prežitie Vianočných sviatkov, veľa zdravia, 
lásky, spokojnosti v kruhu najbližších a úspešný Nový rok 2016!
Oddýchnite si počas vianočných dovoleniek a prázdnin, 
naberte zo stretnutí s rodinami pozitívnu energiu, potešme sa 
navzájom a doprajme si dobré veci, milé slová. Radujme sa zo 
života a z krásnych chvíľ. Obdarujme sa láskou a dobrosrdeč-
nosťou. Želám Vám ešte raz všetko najlepšie!

S úctou
Ing. Juraj Ostrožlík, 

starosta obce Úľany nad Žitavou
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Aktuálne hovoríme s riaditeľom 
Základnej školy v Úľanoch nad Žitavou, 
PaedDr. Tomášom Stollárom, ktorý je 
vo funkcii od septembra tohto roku.  Má 
51 rokov, je ženatý, má dve dospelé deti. 
Obaja budú čoskoro končiť štúdium na 
univerzite. On v r. 1987 ukončil štúdium 
na VŠ Pedagogickej v Nitre s aprobačnými 
predmetmi matematika – biológia. Začal 
učiť na SOU Cintorínska 4 v Nitre. Po 13 
rokoch začal vyučovať na UKF v Nitre na 
Pedagogickej fakulte. Učil matematiku, 
classerver (tvorba a vyhodnocovanie testov) 
a didaktickú techniku na Ústave technológie 
vzdelávania. Po siedmich rokoch sa mu 
a manželke naskytla možnosť vybudovať 
lekáreň a zdravotnícke potreby. Necelé dva 
roky sa venoval ich stavbe a organizácii. 
Manželka tu naďalej pôsobí ako zodpovedná 
vedúca. Z lekárne pokračoval v učení 
na Športovom gymnáziu a základných 
školách. Počas tejto pedagogickej kariéry 
sa zaujímal o moderné spôsoby výučby. 
Zaujímal ho aj manažment riadiacich 
pracovníkov škôl. Na základe týchto tém 
obhájil 1. a 2. kvalifikačnú skúšku. Vlani 
sa zúčastnil s kolegom a deťmi z Hájskeho 
ZŠ na Mostárskej súťaži v Bratislave. Mali 
vymodelovať most podľa stanovených 
pravidiel, ktorý znesie veľkú záťaž. Podarilo 
sa. Obhájili tak svetové prvenstvo! Porazili 

doteraz prvých Američanov.
----------------------------------------------------
o Čo bolo pre Vás motivujúce prihlásiť sa na 
výberové konanie na riaditeľský post?
- Dávnejšie som sa zamýšľal nad otázkou stať 
sa riaditeľom. Dozvedel som sa o výberovom 
konaní. Vedel som, že odborné náležitosti 
spĺňam. V mojom záujme bolo zistiť všetky 
podmienky o škole, vyučujúcich, o dianí 
v obci maximum. Každý nastávajúci riaditeľ 
musí vypracovať a obhájiť vízie o budúcnosti 
fungovania školy, o jej modernizácii v rámci 
možností. Som šťastný a spokojný, že som 
v tejto škole a v tejto obci.
o Aká je aktuálna situácia, čo sa týka počtu 
žiakov?
- V súčasnosti máme v ZŠ 76 žiakov, ich 
počet však bude narastať. Sme školou 
rodinného typu. Žiakom sa môžeme venovať 
individuálne, podobne ako v jazykových 
školách. 
o Pokiaľ ide o personálne zastúpenie, koľko 
pedagógov učí v súčasnosti na škole?
- V súčasnosti učí na škole 12 učiteľov, z toho 
1 vychovávateľka pre ŠKD. Okrem toho že 
doobeda vyučujú, poobede vedú krúžky. 
Navyše mesačne uskutočňujeme 4 akcie, 
doporučené MŠ SR. Každý pedagóg nacvičuje 
s deťmi kultúrny program. Pravidelne sa 
zapájame aj do športových akcií, kde sme 
začali dosahovať veľmi dobré výsledky.
o Pod hlavičku základnej školy patrí 
aj materská škola. Aký je počet žiakov 
a pedagógov?
- V MŠ pôsobia štyri učiteľky. Detí pribudlo 
a máme ich 34.
o Začiatky školského roka sú už za 
nami, určite ste sa už stačili oboznámiť 
aj s pracovnými podmienkami ktoré sú 

spojené s funkciou riaditeľa. Aké sú Vaše 
priority a aké sú možnosti školy v Úľanoch 
nad Žitavou?
- Mám jediný cieľ – vzdelané, šikovné 
a šťastné deti, spokojní rodičia 
a konkurencieschopná škola. Dúfame, 
že na „Testovaní 9“ dosiahneme veľmi 
dobré výsledky ako zo slovenského jazyka 
a literatúry, tak aj z matematiky. Ďalšou 
prioritu sú pre nás cudzie jazyky, ako anglický, 
tak aj nemecký jazyk. Predpokladáme, že deti 
spravia prijímačky na stredné školy.
Ďalším predsavzatím školy je viesť deti 
k aktívnemu športu, bojovať tým proti obezite. 
Osobne vnímam šport ako aktívny oddych 
a ako každodennú súčasť života v každom 
veku. Ja tiež často športujem.
o Ak by ste mali charakterizovať Vašu školu 
po stránke vybavenosti, čo všetko ponúka 
Vašim žiakom? Škola prešla určite opravami 
a rekonštrukciou, môžete podrobnejšie 
opísať?
- Škola je moderná, vybavená všetkým, 
čo učiteľ k výučbe potrebuje. Máme 4 
interaktívne tabule, notebooky, dataprojektory 
a priestorový komfort. Škola disponuje 
aj nástennými obrazmi k jednotlivým 
predmetom a podaktorými 3D modelmi, 
hlavne z biológie. Dostatok kvalitných 
pomôcok má aj matematika a fyzika. 
Vybudovali sme jazykovú triedu, kde je 
smaltovo-magnetická tabuľa, notebook, 
tlačiareň a tvoríme knižnicu z anglických 
a nemeckých kníh, aj s ich požičiavaním 
domov. 
Máme v pláne vybudovať fyzikálno-chemické 
laboratórium, do dielne a na školu doplniť 

„Moje povolanie je zaujímavé svojou 
kreativitou, pozitívnym stresom, ktorý 

ma vedie a dodáva mi energiu,“ 
hovorí PaedDr. Tomáš Stollár, 
riaditeľ ZŠ v Úľanoch nad Žitavou. 

pokračovanie na str.4.
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elektrické ručné náradie, potrebujeme 
aspoň 3 kvalitné notebooky, alebo tablety, 
ktoré budú zostávať v triedach. To je aj 
požiadavka ministerstva školstva, aby každá 
trieda bola vybavená IKT (informačnými 
a komunikačnými technológiami) do roku 
2017. Najviac nám v súčasnosti chýba veľká 
moderná telocvičňa, ktorá by mohla byť 
súčasťou hlavnej budovy.
o Zriaďovateľom obce je Obecný úrad 
v Úľanoch nad Žitavou na čele so šikovným 
starostom Ing. Jurajom Ostrožlíkom. Ako 
funguje Vaša spolupráca s obcou?
- Spolupráca s p. starostom Ing. Jurajom 
Ostrožlíkom je veľmi dobrá, taktiež aj 
s p. farárom ThDr. Štefanom Vojtekom. 
Máme veľa pekných spoločných akcií, 
veľmi vydarených. Navzájom si príkladne 
vychádzame v ústrety. 
o Ako fungujú vzťahy vo vnútri školy? 
Pedagóg a žiaci, ale aj vzťah škola – rodičia 
a naopak? Dá sa tu hovoriť o nejakej zdravej 
symbióze, spolupatričnosti?
- Celý pedagogický kolektív sú profesionáli, 
ktorí by nerobili iné ako učiteľské povolanie. 
Pre každého z nás je to poslanie. So žiakmi 
vychádzame kamarátsky, ale požadujeme 
vedomosti a správanie. Myslím, že aj 
rodičia sú spokojní a vo väčšine prípadov 
môžeme hovoriť o symbióze, čiže vzájomne 
prospešnom vzťahu. Občas sa vyskytne nejaký 
problém, ale rýchlo a bezbolestne je vyriešený.

o Ak oslovíte rodičov o pomoc, sú ochotní?
- Rodičia sú ochotní nezištne pomôcť škole, 
ale zo zamestnania prichádzajú dosť neskoro 
a nezištnú pomoc ani nechceme žiadať. Žiaľ, 
desiatky rokov ministerstvo nedostatočne rieši 
základné školstvo. Učiteľov v spoločnosti tiež 
stavia na posledné miesta, je to zrejmé pri 
finančnom a inom hodnotení ich práce. Každý 
z nás vyštudoval na univerzite a celoživotne sa 
vzdelávame. Švédsko, Fínsko, Nórsko, Kórea, 
Kanada, Čina a mnohé ďalšie krajiny podľa 
PISA medzinárodných meraní dosahujú 
výborné výsledky. V týchto krajinách je 
učiteľ uznávanou a dobre ohodnotenou 
osobou, pomôcky na školách sú na výbornej 
úrovni. Vo Švédskych školách napr. každé 
3 roky vymenia počítače, aj inú techniku 
za modernejšie. Naše deti sa učia anglicky, 
nemecky, ale nemôžme si dovoliť tieto krajiny 
na 2-3 týždne navštíviť. Teda motivácia učiť sa 
je len fiktívna.
o Pokiaľ ide o študijné výsledky 
a vzdelávacie projekty, charakterizujte Vašu 
školu, do čoho sa v tomto roku zapojila?
- V škole máme inteligentný a šikovný 
pedagogický zbor, ktorý dokáže žiakov 
motivovať, naučiť, pravidelne aktívne viesť 
k dosahovaniu lepších vedomostí, schopností, 
zručností a samostatnej práci. 
Najdôležitejšími predmetmi sú pre nás 
slovenský jazyk a literatúra, matematika, 
anglický a nemecký jazyk, taktiež športové 

výsledky. Tieto vyučovacie hodiny máme 
posilnené o ďalšiu vyučovaciu hodinu, ako 
nám ministerstvo dovoľuje. Každý mesiac 
sa zapájame do množstva súťaží, olympiád, 
kultúrnych a športových akcií. Najlepšie 
výsledky začínajú dosahovať v športoch, ale 
aktívne sa zapájajú aj do ostatných činností, 
aj do poobedných aktivít – krúžkov. Niektorí 
navštevujú aj dva krúžky, kde môžu rozvíjať 
svoj talent. Rodičia a široká verejnosť sa 
dozvedia o našich aktivitách na školskej 
webstránke.
o A ešte jedna osobná otázka. Čo Vás 
na Vašej práci baví? Ak by ste sa mali 
rozhodnúť o výbere povolania, bol by to 
opäť pedagóg?
Moje povolanie je zaujímavé svojou 
kreativitou, pozitívnym stresom, ktorý ma 
vedie a dodáva mi energiu. Každý deň riešime 
niečo iné, známe či neznáme. Vieme však už 
predvídať, čo a ako sa môže udiať. 
Ak viete o tom, že deti sa v škole dobre 
cítia a ani kolegom sa o 15,00 hod. nechce 
domov, pripravujú sa na ďalší deň, niet čo 
riešiť. V tom prípade som len poradcom 
a organizátorom. Kedysi som si myslel, že po 
50-ke budem vyhoretým mrzutým učiteľom. 
Opak je pravdou. Všetkým prajem veľa elánu 
do každodenného života, radosti a inšpirácií 
pre kvalitnejší život. 

pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

o Poslankyňou Obecného zastupiteľstva v 
Úľanoch nad Žitavou je tiež Mgr. Oksana 
Ostrožlíková. Naša prvá otázka teda smeruje 
k tomu, čo ju motivovalo stať sa poslankyňou 
obce a tým riešiť veci verejné v prospech 
spoluobyvateľov?
- V jeden jesenný deň ma oslovila bývala pani 
starostka obce Helena Hlasicová a predstavila mi 
svoj volebný program. Zdôraznila, že  chce, aby 
v obecnom zastupiteľstve boli ľudia z rôznych 
sfér života, aby sme rozumeli problematike, 
ktorá nastane a ktorú treba bude vyriešiť. Je 
pochopiteľné, že najťažšou prácou je práca 
s ľuďmi, nakoľko každý človek má iné problémy, 
každodenné trápenia a aj spôsoby ich riešenia sa 
líšia.  Môj  názor je taký, že  človek by mal žiť v 
spoločenstve ľudí, žiť nielen pre seba, ale aj pre 
iných ľudí, nezištne pomáhať jeden druhému. 
Cítila som, že by som mohla byť nápomocná v  
kultúrnej oblasti.
o Volebné obdobie 2014-2018 máme za sebou 
v jednej štvrtine, ako Vám ubehol čo sa týka poslaneckej činnosti, čo 
sa Vám podarilo zrealizovať zo svojich volebných sľubov?
- Môžem zhodnotiť, že prvá štvrtina volebného obdobia   nebola 
ľahká, nakoľko som po voľbách patrila do skupiny novozvolených 
poslancov, a preto bolo treba sa podrobne zoznámiť,  v čom spočíva 
práca jednotlivých komisií, s dokumentáciou a predpismi, aké úlohy 
sú prvoradé a ktoré sú dlhodobového charakteru. Nápomocnou rukou 
boli staronoví  zvolení poslanci. Snažili sme sa pracovať s členmi 
obecných  združení ,organizácií, za čo im patrí vrelá vďaka, lebo bez 
nich by všetky kultúrne akcie nemohli byť  uskutočnené. Vďaka dobrej 
spolupráce s členmi občianskeho združenia „ Bociania škôlka“, 1 

.FC –legendami úľanského futbalu, s obecným 
úradom podarilo sa postaviť dopravné ihrisko 
v areáli materskej  školy. Bolo uskutočnených 
množstvo obecných akcií,  pri organizácii 
ktorých som bola nápomocnou. Nejaké zmeny 
pribudli nielen v oblasti vzdelávania a športu, 
ale aj  v oblasti životného prostredia. Sľuby z 
oblasti  sociálnej starostlivostí a investičnej 
činnosti sú rozpracované.

o Na konci roka si zvykneme navzájom želať 
niečo pekné a zmysluplné do Nového roka. Čo 
by ste zaželali sebe, ale aj občanom Vašej obce 
a všetkým ľuďom dobrej vôle do Nového roku 
2016?
- Rodina a zdravie je najdôležitejšie, 
čo človek má. Je to veľký dar. Ja som obdarovaná 
takým darom. Preto si prajem, aby moja rodina 
a ja s ňou sme mali zdravie, pokoj v dome, 

veľa lásky a trpezlivosti. S každým novým rokom prichádzajú nové 
prekážky a problémy.  Prajem si jasný rozum pri ich vyriešení a čisté 
svedomie, nech svojou poslaneckou činnosťou budem pre Vás, 
občania, nápomocnou rukou v komunikácii medzi obecným úradom 
a Vami.
Prajem vám,  milí občania, odvahu, vieru a nádej, aby ste sa v novom 
rokom dotkli svojich snov a  dobrých ľudí mali vždy po boku. Želám 
vám zdravie, lásky plný dom a spokojný život  v mieri.
Šťastný nový rok!

otázky: redakcia

„Môj názor je taký, že človek by nemal žiť len sám pre seba, ale mal 
by aspoň trochu myslieť aj na dobro iných ľudí“, 

hovorí Mgr. Oksana Ostrožlíková, poslankyňa v Úľanoch nad Žitavou. 
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o Poslancom Obecného zastupiteľstva v 
Úľanoch nad Žitavou je aj Martin Husár. 
Naša prvá otázka teda smeruje tomu, 
čo bolo pre neho motivujúce stať sa po-
slancom obce a tým riešiť veci verejné 
v prospech spoluobyvateľov?
- Odpoveď by som rozdelil na viac častí, 
nemôžem totiž povedať, že som mal iba 
jednu motiváciu. Začalo to dávnejšie. S 
terajším starostom obce som sa lepšie 
spoznal, keď bol asi rok, dva vo funkcii 
starostu. Išiel som za ním s otázkami, aby 
mi vysvetlil, prečo je tu tak veľa vecí, ktoré 
sa ,,neriešia, nefungujú, nemáme a iné 
obce majú“ a rôzne podobné otázky, veľmi 
často rozoberané u občanov. Pravdupove-
diac som čakal odpoveď typu ,,všetko“ 
bude a nikde nie je problém. No nestalo 
sa a priebeh bol úplne opačný. Na všetko, 
čom som chcel vedieť, som dostal logické 
vysvetlenie. Boli mesiace, kedy som bol na 
úrade aj 5 krát a pýtal som sa na bytovky, 
cesty a termíny, kedy to už bude. Osobne 
sa ma dotýkala hlavne otázka ciest, pretože 
som dostal roky predtým nespočetne veľa 
sľubov od predchádzajúceho vedenia, že 
sa niečo bude diať, no nestalo sa. Až po 
vnorení sa do problematiky celej obce som 
pochopil, prečo sa nemohlo nič sľubované 
diať, a hlavne, prečo nemôže obec nič 
kúpiť a že je na hranici nútenej správy. 
Predstavte si to na sebe. Máte  jasne daný príjem, ktorý nestačí na 
krytie hypotéky alebo úveru. Ako ho splatíte? Druhým úverom, ktorý 
bude splácať prvý? Nazvem to ekonomickou samovraždou, ktorú sa za 
4 roky podarilo odvrátiť. Bolo to za cenu veľkých škrtov, optimalizácií 
a samozrejme u ľudí sa to javilo presne naopak. Javilo sa to tak, že sa 4 
roky nerobilo nič. Nakoľko som bol faktami presvedčený, že to tak nie 
je, sľúbil som podporu dobrému človekovi Ing. Jurajovi Ostrožlíkovi aj 
za cenu, že figurujem ako člen strany :)
Druhou motiváciou bolo: spoznať niečo viac. Človek sa učí nové veci 
predovšetkým počas života. A môžem povedať, že za ten prvý rok to 
malo zmysel.
o Volebné obdobie 2014-2018 máme za sebou v jednej štvrtine, ako 
Vám ubehol čo sa týka poslaneckej činnosti, čo sa Vám podarilo 
zrealizovať zo svojich volebných sľubov?
- Sebakritická odpoveď je, že sa podarilo málo sľubov. Realistická 
odpoveď je nasledovná. Napísal som začiatkom roka, že za každú cenu 
budem naháňať výmenu verejného osvetlenia, aby to bolo čím skôr. 
V tomto okamihu je to zrealizované. Oslovoval som rôzne firmy a z 

prvotných plánov zišlo, nakoľko bol prob-
lém s financovaním. Všetci poslanci sa 
zhodli na hľadaní cesty, ktorou nezaťažíme 
obecný rozpočet. To sa podarilo, aj keď v 
tom zohrala svoju úlohu šťastná náhoda. 
Máme nové svetlá, neplatíme nič navyše 
ako doteraz a so zárukou 10rokov od 
výrobcu z EÚ. Tam, kde lampy chýbajú, 
budú ešte doplnené. Asi za všetkých po-
slancov by som mohol povedať, že sme 
si dali za cieľ výmenu okien na MŠ. Je 
to tiež hotové. Ďalej vrátenie zábezpeky 
obyvateľom bytoviek. Prvá polovica sa v 
týchto dňoch vypláca a druhá je v plánoch 
na budúci rok. Jedná sa o značné položky z 
rozpočtu, ale ako vidieť, už to ide. Obec je 
už tiež pripojená do cloudového projektu 
DCOM (Dátové centrum obcí a miest) čo 
obyvateľom prinesie 24h on-line elektron-
ické služby pre vybavovanie agendy priamo 
od stola z domu. Do projektu sme pripo-
jení, máme úplne novú IT infraštruktúru 
a bez zbytočného zaťaženia rozpočtu obce. 
Dôležitý sľub, ktorý ešte nebol splnený, je 
vybudovanie optickej infraštruktúry v obci. 
Na tomto náročnom sľube sa pracuje a je to 
zatiaľ iba v projektovej rovine.
o Ako by ste charakterizovali svoju obec, 
keď by Vás napríklad zastavil nejaký 

cudzinec a chcel by si kúpiť povedzme vo Vašej obci dom, ale chcel 
by aj vedieť, o akú obec ide..., takže, aké by bolo Vaše doporučenie, 
charakteristika Úľan nad Žitavou, z Vášho pohľadu?
- V rámci republiky sme dedina s dobrou polohou na cestovanie, či už 
za prácou alebo na dovolenky. Máme blízko do hlavného mesta, ale aj 
do Tatier. V okruhu 2 hodín cesty autom máme hneď 3 medzinárodné 
letiská (Bratislava, Viedeň a Budapešť). Pol hodinu autom sa dosta-
neme do miest ako Nové Zámky, Nitra, Levice, Vráble. Práve v týchto 
mestách veľa občanov pracuje. Kúsoček od nás sú termálne kúpaliská 
Podhájska, Poľný Kesov a Palárikovo. V okolí obce máme Hrubý Háj, 
rybníky s možnosťou rybolovu a staré ramená rieky Nitry, obzvlášť 
krásne na jar a na jeseň. V obci fungujú všetky štandardné služby a 
verejná doprava. Skrátka, naša obec má celkom dobrú polohu, aj pekné 
prostredie. 
o Na konci roka si zvykneme navzájom želať niečo pekné a zmyslu-
plné do Nového roka. Čo by ste zaželali sebe, ale aj občanom Vašej 
obce a všetkým ľuďom dobrej vôle do Nového roku 2016?
- Ja želám hlavne zdravie sebe, aj ostatným spoluobčanom a čo najviac 
bezproblémových dní!

pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

„Náš starosta na otázky dáva logické odpovede 
a zbytočne nezavádza občanov,“ 

hovorí Martin Husár, poslanec obce Úľany nad Žitavou.
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o Pani zástupkyňa, keď by ste mali charakterizovať Vašu MŠ, čo by 
ste nám na úvod povedali?
- Naša materská škola je dvojtriedna, s celodennou starostlivosťou, 
s počtom detí 34. O deti sa starajú štyri kvalifikované pedagogické 
pracovníčky. Kolektív dopĺňajú tri pani kuchárky, vedúca školskej 
jedálne a p. školníčka. 
o Počas roka robia deti spolu s učiteľmi rôzne aktivity... 
- V septembri sme zrealizovali  v materskej škole Deň ovocia 
a zeleniny spojený s výstavkou detských prác a plodov jesene. 
Koncom mesiaca nás navštívili policajtky z Nitry, ktoré s deťmi 
uskutočnili zaujímavú besedu na tému „Dopravná výchova v MŠ“. 
Deťom priblížili reálne dopravné situácie na našom dopravnom 
ihrisku, oboznámili ich s pravidlami cestnej premávky.  Krásy 
jesennej prírody sme spoznávali na spoločnej brannej vychádzke 
s prváčikmi.  Momentálne sa pripravujeme na vianočnú besiedku, 
v spolupráci s rodičmi chystáme vianočné tvorivé dielne.  Veľmi 
obľúbenou akciou býva fašiangový karneval spojený s rôznymi 
súťažami a diskotékou. V marci zvykneme navštíviť mestskú knižnicu 
v Šuranoch, organizujeme výlety do bábkového divadla v Nitre. Na jar 
si pripomíname Deň Zeme zbieraním odpadkov po okolí MŠ, sadením 
zelene v areáli školského dvora,  rôznymi hrami s environmentálnym 
zameraním. V máji nás čaká oslava Dňa matiek a koncom 
roka rozlúčka predškolákov spojená s kultúrnym programom. 
Koncoročným júnovým prekvapením pre deti bude Rozprávková noc 
v MŠ spojená s opekačkou a hľadaním rozprávkového pokladu. 
o Ako je o deti v MŠ postarané ? 
- No dúfam, že dobre :D Spolu s celým kolektívom sa snažíme pre 
deti vytvoriť pokojné, harmonické a estetické prostredie, v ktorom by 
sa deti mali cítiť príjemne. Snažíme sa o demokratický prístup k nim, 
taktiež nám záleží na dobrej a vzájomnej rodičovskej spolupráci. 
Výchovno-vzdelávací proces v MŠ sa realizuje podľa ŠkVP: „Bocianik 
pozná svet, na všetko má odpoveď“. Jeho hlavným zameraním 
je utvárať u detí základy environmentálneho myslenia, cítenia, 
experimentovania a zážitkového učenia. Máme vypracované tri interné 
projekty – „Zdravá škola“, „Bocianik spoznáva a chráni prírodu“ a 
projekt zameraný na rozvoj predčitateľskej gramotnosti „Vykúzlim si 
básničku“. 
Veľkej obľube u detí, ale aj u rodičov sa teší krúžok anglického jazyka, 
ktorý vedia pani učiteľka Mgr. Ľubica Cendrowicz už druhý rok. Deti 
sa hravou, nenásilnou formou oboznamujú so základmi cudzieho 
jazyka, ovládajú základnú slovnú zásobu – primerane na ich vekovej 
úrovni. Okrem tohto krúžku máme jedenkrát do mesiaca krúžok 
pohybovo-tanečný i počítačový. Trieda pre predškolákov je vybavená 
novým nábytkom, pribudli nám aj nové lehátka. Na jar máme v pláne 
doplniť školský dvor ešte chýbajúcou zeleňou. Túto myšlienku nám 
pomôže zrealizovať OÚ, tak dúfame, že sa nám spoločnými silami 
podarí vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom sa budú dobre cítiť 
nielen deti, ale aj ich rodičia. 
o Ako vyzerá deň v škôlke, odkedy rodič zanechá dieťatko  v triede, 
až kým si po neho príde..? 

- Deň v materskej škole sa 
začína hrami a hrovými 
činnosťami, kde sa deti hrajú 
v centrách podľa vlastného 
výberu. Po ranných hrách 
nasleduje cvičenie, desiata 
a edukačné aktivity. 
Nasledujúcou organizačnou 
formou je pobyt vonku 
spojený s vychádzkou, alebo, 
ak to počasie dovoľuje, 
s pohybovými hrami na 
školskom dvore. Po obede 
sa deti uložia na spánok 
a pobyt v materskej škole 
znovu ukončievajú hry 
a hrové činnosti. 
o Ako máte vašu škôlku 
vybavenú po technickej 

stránke? Ako funguje vzťah vašej škôlky s obecným úradom, 
starostom, poslancami? 
- V triede starších detí , v takzvanej triede „Bocianikov“, máme 
nainštalovanú interaktívnu tabuľu. Pani učiteľky ju využívajú pri 
rôznych edukačných aktivitách, deti majú denne k dispozícii aj počítač 
s tlačiarňou. Elementárne základy práce s počítačom mnohé deti 
nadobudli už doma, v MŠ pracujú s detskými edukačnými programami 
– na základe nápodoby a slovných inštrukcií prácu s počítačom 
dobre zvládajú . V triede  mladších detí, „Žabiek“, deti manipulujú 
s programovateľnou včielkou Bee-Bot.  
S obecným úradom, ale i samotným p. starostom máme veľmi dobrú 
spoluprácu. Vďaka obecnému úradu sme koncom augusta nadobudli 
nové platové okná do celej materskej školy. OÚ nám schválil 
v septembri novú pani učiteľku. Spoločne organizujeme rôzne akcie, 
ako sú Mikulášske trhy spojené s už spomínanými tvorivými dielňami, 
predvečer prvého mája a mnohé iné akcie. Obecný úrad nám pomáha 
pri údržbe a kosení dvora, taktiež pri mnohých brigádnických prácach 
sme mohli rátať s pomocou pracovníkov VPP. No a pýchou nášho 
školského dvora je krásne dopravné ihrisko, ktoré vzniklo práve 
z iniciatívy dvoch poslankýň, pani Mgr. O. Ostrožlíkovej a p. A. 
Červenkovej. 
Veríme, že dobré vzťahy medzi MŠ a obecným úradom budú naďalej 
pretrvávať aj v budúcnosti.
o Sú Vaše deti spokojné s jedálnym lístkom? Čo najradšej jedia a čo 
naopak nemajú radi? 
- Najviac sa tety  kuchárky deťom zavďačia pizzou a sladkými 
múčnikmi ,z mäsitých jedál ich potešia rôzne druhy mäsa na šťave či už 
s ryžou, alebo s inými prílohami... Ale všeobecne medzi deťúrencami 

Na slovíčko s .... Elenou Schronerovou, zástupkyňou 
riaditeľa pre materskú školu v Úľanoch nad Žitavou

Výmena okien v MŠ



14. novembra 2015 sa konal v kultúrnom centre v Úľanoch 
nad Žitavou už 5-ty ročník Svätomartinského požehnania 
mladého vína pod záštitou Úľanských záhradkárov. Pred-
seda ZO SZZ v Úľanoch nad Žitavou p. Juraj Kmeťo zvlášť 
medzi účastníkmi podujatia privítal vdp. Štefana Vojteka, 
správcu rimsko-katolíckej farnosti, ďalej starostu obce Ing. 
Juraja Ostrožlíka, predsedu OV SZZ v Nových Zám-
koch Ing. Petra Balažoviča. Požehnania mladého vína sa 
zúčastnili aj vinári z obcí Dolného Požitavia, a to z Mane, 
Kmeťova, Mojzesova, Lipovej, Šurian a z Radavy. 

Program podujatia
Požehnanie mladých vín, vykonal správca farnosti vdp. Šte-
fan Vojtek. Príhovor k sviatku sv. Martina predniesol člen 
výboru ZO SZZ p. Jozef Hudík. Slávnostné otvorenie prvej 
fľaše s požehnaným mladým vínom urobil starosta obce 
a a nasledoval prípitok, potom otvorenie ostatných fliaš 
všetkých vystavovateľov a následná ochutnávka mladých 
vín. Na požehnanie mladých vín priniesli vinári 66 vzoriek 
vína. Program podujatia spestrili svojim vystúpením 
folklóristi z Radavy a po celý večer nás zabávalo svojou 
hudbou Duo Fun, pod taktovkou Juraja Košeca. Okrem 
dobrého vínka mohli prítomní ochutnať aj domáce lokše, 

či slané aj sladké dobroty, ktoré priniesli 
ženy zo Slov. zväzu zdravotne postihnutých 
a tiež manželky úľanských záhradkárov.
Odovzdávanie skúseností pri výrobe vína a 
tiež dobrá nálada pri speve a tanci spríjem-
nili tento krásny novembrový večer.

- Juraj Kmeťo -

5. ročník Požehnania mladého vína
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platí, že deti, ktoré majú dobrý apetít a radi jedia, zjedia vždy všetko, 
čo majú na tanieri a práve naopak, tých zopár „preberavých“ detí 
ohŕňa nos takmer nad každou porciou. V tom prípade nepomôže ani 
kŕmenie, ani motivácia. Dieťa sa zatne a vytrvalo odoláva akémukoľvek 
jedlu. No po čase si však zvyknú a stanú sa z nich celkom dobrí 
„jedáci“. 
o Koniec roka je vždy pestrý na rôzne spoločenské udalosti, ako 
prebieha u vás v MŠ? 
- Slávnostne, vianočne si vyzdobíme prostredie MŠ, začiatkom 
decembra privítame Mikuláša s anjelom a nezbedným čertíkom. 
Deťom vždy zaiskria oči, keď si prevezmú 
balíček plný dobrôt z rúk  samotného Mikuláša.  
Pár dní pred Vianocami nás čaká besiedka, na 
ktorej sa deti predstavia kultúrnym programom 
spojeným s vystúpením žiakov ZŠ na Obecnom 
úrade. 
o Keďže sa blíži koniec roka, aké je Vaše 
želanie do Nového roka, čo by ste ako škôlka 
potrebovali, aby sa zlepšilo, zmenilo? 
- Nakoľko máme dobrú spoluprácu či už s ObÚ, 
so školou alebo s rodičmi, želaním nás, učiteliek, 
je také obyčajné, všedné  prianie do budúcnosti:  
Aby sme mali stále plnú škôlku zdravých 

a šťastných detí, nech sa z ich tvárí nikdy nevytratí  to krásne, detské 
a úprimné – ich úsmev. Nech ostanú deti deťmi aj v tejto súčasnej , 
pretechnizovanej dobe... Aby v rodinách dokázali rodičia korigovať 
čas dieťaťa strávaného za počítačom, televízorom, či tabletom... a aby 
práve tieto chvíle nahradili spoločnými vychádzkami , spoločným 
pobytom v prírode, pri športe či len všednými chvíľkami plnými 
smiechu a rodinnej pohody.  Nech svoj voľný čas do detí  s radosťou 
investujú...Veď  takáto  investícia  je tou najkrajšou  a najistejšou 
investíciou, ktorá sa určite oplatí.  

otázky: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

MŠ fašiangy



Septembrovú výstavu ovocia a zeleniny 
v Úľanoch nad Žitavou navštívilo 220 občanov.

Mesiac september je neoddeliteľne spätý s ďakovaním Pánu Bohu za tohtoročnú 
úrodu. Tá sa požehnávala po sv. omši v kostole sv. Martina v nedeľu 27. septembra. 
Aj miestni záhradkári, ktorí v tento deň organizovali výstavu ovocia a zeleniny, si 
pochvaľovali, že tohtoročná úroda bola skutočne bohatá. Svedčil o tom aj počet 
prinesených vzoriek, ktorí obyvatelia Úľan nad Žitavou zaniesli už deň predtým 
do Kultúrneho centra. Predseda poroty Oto Husár a členovia Juraj Kmeťo, Peter 
Kosec, Jozef Húdik a Martin Kosec tak vyberali spomedzi 114 jabĺk a 29 hrušiek 
víťazov v súťaži o najkrajšie jablko a hrušku dediny. Najkrajším jablkom dediny sa 
stala odroda Rubín od Márii Šulkovej. Druhé miesto obsadil Juraj Kmeťo s odrodou 
Royal Gala a na treťom mieste skončil Jozef Húdik s odrodou Fuji.  Tento rok sa už 
po druhýkrát súťažilo o najkrajšiu hrušku dediny. Prvé miesto patrilo Petrovi Hrad-
ňanskému s odrodou Lucasova. Druhé miesto získal Jozef Malík taktiež s odrodou 
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Vôňa kotlíkového gulášu a vynikajúca chuť sladkých včelích úlikov 
sa zapísali pod sobotňajšiu akciu s názvom „Fedýmešský kotlík“. 
Už 5. ročník tohto podujatia k príležitosti Dňa otcov odštartoval 
za trochu veterného, ale krásneho počasia 20. júna o 12,00 hod. 
krátkym príhovorom pána starostu na miestnom futbalovom ihrisku 
TJ Lokomotíva Úľany nad Žitavou. Od tejto chvíle sa všetkých 24 
družstiev chopilo svojich kuchárskych nástrojov a začali pracovať na 
svojich víťazných gulášoch. 
Úľany nad Žitavou lámu rekord
Tento deň bol však minulý rok okrem súťaže vo varení gulášu 
výnimočný ešte niečím iným. Keďže sa v obci zachováva tradícia 
chovu včiel a včelí úľ je aj v strede obecného erbu, rozhodla sa obec 
pokúsiť o rekord vo výrobe sladkých včelích úlikov. Tento rok to 

nebolo inak a miestni obyvatelia sa s vervou pustili do prekonávania 
minuloročného rekordu. Na vyhotovenie úlikov mali presne jednu 
hodinu, a čo bolo zaujímavosťou, v ich výrobe medzi sebou dokonca 
súťažili štyri tímy. Kým sa vyrobené úliky v závere sčítavali, všetci 
netrpezlivo čakali, či bude minuloročný rekord skutočne prekonaný. 

Nakoniec sa číslo 2575 definitívne zapísalo do Knihy Slovenských 
rekordov. Komisár Jozef Nemec, ktorý mal celý priebeh akcie pod 
dohľadom, aj tento rok vystavil našej obci certifikát; ten následne 
poputoval do rúk pána starostu. Moderátorka Oľga Hincová 
komentovala celý priebeh podujatia, takže každý bol hneď o všetkom 
informovaný.
Zábavné popoludnie
Poobede si mohli návštevníci vyberať zo skutočne bohatého programu. 
Pre športových nadšencov tu bola „Fedýmešská diabolka“ – 4 . ročník 
súťaže v streľbe zo vzduchovky. Úľanskí včelári  dokonca so sebou 
priniesli samotnú včeliu kráľovnú, ktorú mohli účastníci podujatia 
poobdivovať, príp. ochutnať z viacerých druhov čerstvého medu. 
Program spestrila aj tanečná skupina Country sen zo Zbehov. 
A o zábavu veru taktiež nebola núdza. Deti si dodatočne k svojmu 
Medzinárodnému dňu detí mohli zaskákať na rôznych nafukovacích 
atrakciách a ani trochu veterné počasie ich neodradilo od toho, 
aby využili aj vodné atrakcie. Tie odvážne si dokonca nechali 

pomaľovať tvár rôznymi veselými motívmi. Motorkári z blízkeho 
okolia si takisto nenechali ujsť túto akciu a umožnili deťom povoziť 
sa na ich motorkách. Hudobná skupina Duo Fun svojimi piesňami 
spríjemňovala slnečné popoludnie a tí ostatní si zatiaľ pochutnávali na 
skutočne vynikajúcich včelích úlikoch či varenom guláši. 
Záverečné vyhodnotenie
Popritom sa už blížila hodina celkového vyhodnotenia všetkých 
súťaží. Na 1. mieste sa s najlepšie uvareným gulášom umiestnilo 
Poľovnícke združenie Hrubý Háj, ktorého členovia neskrývali radosť 
z tohto prekvapivého úspechu. 2. miesto obsadil tím PS 14 a 3. miesto 
uzatvárali Hrdí otcovia. Všetky družstvá boli odmenené krásnymi 
a hlavne praktickými cenami, aby mohli aj o rok pripraviť minimálne 
taký dobrý guláš ako teraz. Takisto sa vyhodnotila aj súťaž v streľbe 
a po nej nasledovala tombola s vyše 80 cenami, ktorá je už akousi 
neodmysliteľnou súčasťou tejto akcie.  Následná zábava a diskotéka 
pokračovala v dobrej atmosfére až do rána. 
Vysoká návštevnosť „Fedýmešského kotlíka“ nám opäť raz potvrdila, 
že toto podujatie si čím ďalej, tým viac získava svojich nadšencov a 
priaznivcov.

pripravila: Mária Májeková

Fedýmešský kotlík 2015

5. ročník Dňa otcov v Úľanoch nad Žitavou - Fedýmešský kotlík

Víťazi si za svoj dobre uvarený guláš odnášali skvelé a hodnotné  ceny.

Výroba sladkých včelích úlikov je v plnom prúde.



Lucasova.  Tretie miesto sa ušlo Milanovi 
Gábrišovi s odrodou Boscova fľaša.
Nielen jablká a hrušky mali svojich jasných 
víťazov, ale aj celkové kolekcie ovocia a ze-
leniny, ktoré takisto vyhodnocovala porota 
v zložení na čele s predsedom Jerolímom 
Minárikom a členmi Petrom Kočim a 
Jozefom Buranským. V tejto kategórii mali 
k dispozícii 106 exponátov. Prvé miesto s 
kolekciou ovocia a zeleniny obsadila Mária 
Chovancová, druhé miesto s kolekciou 

hrozna Oto Husár a tretieho miesta sa s kolek-
ciou ovocia a zelniny ujal Jozef Buranský.  
Návštevníci tejto výstavy si mohli popri pre-
zeraní domácich či exotických vypestovaných 
odrôd obzrieť  aj maľované výtvory či  výtvory 
z ovocia a zeleniny, ktoré zhotovili žiaci mater-
skej a základnej školy. Výstavu celkovo navští-
vilo 220 občanov našej obce, čo len dosvedčuje, 
že o záhradkárstvo je v našej obci stále záujem.

- Juraj Kmeťo -

V druhej polovici 18. storočia, dal gróf Károlyi v roku 1783 
postaviť nový kostol v barokovom slohu a dal ho zasvätiť 
sv. Martinovi. Preto sa na Martina slávia v obci Úľany nad 

Žitavou „Hody“.  Tento rok pripadol sviatok Úľanských hodov 
na 8.11.2015. Už začiatkom týždňa sa začali schádzať, ako sa 
u nás hovorí, „kolotočári“ a naše deti netrpezlivo čakali, čo 

sa v tých veľkých autách skrýva. Ja si pamätám, keď som bola 
taká tínedžerka, že sa začínalo s vypekaním hodových koláčov 

a rôznych dobrôt už vo štvrtok. Elektrina stále vypadávala, 
gazdinky zúrili, lebo každá z nich sa snažila pripraviť na hodový 
stôl len tie najchutnejšie dobroty. Hody boli, a dúfam, že aj stále 

ostávajú príležitosťou, aby sa stretli rodiny, príbuzní, známi, 
kamaráti, ktorí sú roztrúsení po blízkom alebo vzdialenejšom 

okolí. K starým rodičom prichádzajú ich deti, vnúčatá, ba 
dokonca pravnúčatá a vtedy sa domom šíri nielen vôňa 

všakovakých dobrôt, ale aj radosť zo stretnutia. Babičky, či 
dedkovia, majú nachystanú nejakú tú korunku na kolotoče 

pre svojich vnukov, vnučky. K „Hodom“ neodmysliteľne patrí 
aj hodová zábava či diskotéka, ktorá sa koná vždy v sobotu 
a stretávajú sa tu prevažne mladí ľudia z dediny a okolia . 

V posledných rokoch tento druh zábavy majú pod patronátom 
futbalisti z TJ Lokomotíva Úľany nad Žitavou. Oni organizujú 

všetko okolo tejto akcie a samozrejme majú na starosti aj 
zabezpečenie poriadku.  Voľakedy to bývali vychýrené zábavy, 
ale postupom času sa to čaro vytráca. Mládež poňala zábavu 
trošku iným spôsobom ako bola zvyknutá naša generácia, či 
generácia našich rodičov. Iná doba, iný mrav..... V nedeľu sa 
začalo hodovať už od rána, domovom rozvoniavala slepačia 

polievka, pečená kačica či hus. Všetci sme sa chystali na svätú 
omšu, ktorá bola buď o 7:00 hod. alebo o 09:30 hod.  Kostol 

zasvätený sv. Martinovi bol na oboch sv. omšiach plný do 
posledného miesta. Po omši sa všetci rozišli k sviatočnému 

stolu a „Hody“ začali 
prípitkom, pokračovali 

chutným obedom 
od šikovnej gazdinej 

a po obede sladké 
dobroty ku kávičke. 
Mňam, ešte aj dnes 

sa mi zbiehajú slinky, 
keď si na tie všetky 

dobroty spomeniem. 
Deti však netrpezlivo 

čakali a neustále sa 
vypytovali rodičov 
či starých rodičov, 
že kedy sa pôjde ku kolotočom. Ani vám nestihne vytráviť 

chutný obed a už stojíte so svojimi ratolesťami pri kolotočoch 
a neviete, kam sa máte skôr pozerať. Ako každý rok, ani tento 
nebol sklamaním. Kolotoče boli rôzne, pre malých i veľkých 

a dokonca i rodičia si prišli na svoje.... Peniažky sa nám len tak 
vytrácali z ruky, ale zase „Hody“ máme len raz do roka a ako 

sa hovorí: „Každý špás niečo stojí!“ Naše hody bývajú síce 
v novembri, ale svoje čaro to má i v tomto chladnom mesiaci, 
i keď posledné roky máme na toto ročné obdobie veľmi pekné 
počasie. Aj tento rok sa nám Úľanské hody vydarili. Počasie 

bolo krásne, kolotoče vyhrávali do neskorých hodín a myslím 
si, ž každé dieťa, či už veľké alebo malé, si prišlo na svoje....  

No a my ostatní sme radi, že sa nám darí v obci udržiavať túto 
krásnu tradíciu a vštepovať ju aj našim deťom.

pripravila:  
Martina Kosibová, poslankyňa obce Úľany nad Žitavou

V Úľanoch nad Žitavou slávia „Hody“ na Martina...
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Dal sa na športovú streľbu, aby svoje tri 
deti mohol trénovať a podporovať v tomto 
športe. Andrej Himpán je otcom Romanky 
(14), Kristínky (12) a Samka (12), a čo je na 
tejto rodine pozoruhodné, všetci sa súťažne 
venujú športovej streľbe. 
Prirodzený talent
Niektoré deti dostávajú za vysvedčenie 
čokoládu, no Romanka dostala prvú 
vzduchovku. „Bolo to v roku 2007, 
pripravovali sme pre obec program ku 
Dňu detí, ktorého súčasťou bola aj streľba 
zo vzduchovky,“ spomína na ten pamätný 
deň Andrej Himpán. „Romanka bola v tom 
čase prváčka, prvýkrát v živote strieľala zo 
vzduchovky a čo rana, to zásah.“ Jej talent 
teda objavili úplnou náhodou. „Potom 
sme hľadali strelecký klub na okolí, až sme 
natrafili na Športovo strelecký klub Bánov, 
keď mala 9 rokov. Odvtedy strieľa súťažne.“ 
Ako sa ale k tomuto športu dostali ostatné 
deti? Ich otec vraví, že Kristínka a Samko 
sa k Romanke pridali akosi spontánne, tiež 
ich to začalo baviť. Kristínka začínala so 
športovou streľbou ako osemročná, Samko 
deväťročný. 
Príprava na život
Aby mohol Andrej Himpán svoje deti viesť 
a učiť ich tomuto športu, urobil si kvôli nim 
kvalifikačné skúšky na trénera športovej 
sreľby. Teraz pôsobí ako predseda Športovo 
streleckého klubu HT a aj takýmto spôsobom 
môže byť svojim deťom na blízku a byť pre 
ne oporou. „Streľbu trénujeme dvakrát do 
týždňa, pričom každý tréning je zameraný 
vždy na niečo iné, napríklad na správne 
dýchanie, mierenie, koncentráciu či zaujatie 
polohy.“ Úspešnosť streľby je ale podmienená 
aj správnou polohou a sústredením sa na 
konkrétny výstrel. „Strelec je stabilný, nehýbe 
sa, nemyslí na to, čo bude napríklad v škole. 
Streľba je najmä  o tom, ako sa uvoľní pamäť.“ 
Ako ďalej objasňuje, aj takto chce svoje deti 
pripraviť na život. Úspech záleží na strelcovi, 
takisto neúspech je jeho chyba. „Naučí ich 

to, že od nich závisí životný 
úspech, nie od niekoho 
druhého. Taktiež vlastnosti 
strelca – pevná vôľa, 
sebaovládanie a vytrvalosť – 
potrebujú i v živote, aby sa 
nestratili, musia sa sa vedieť 
ovládať, zvládať stres.“ 
Cieľom nie je byť prvý
Romanka, Kristínka 
a Samko mali o tento 
šport záujem od začiatku. 
Romanka prvýkrát 
začala strieľať na jeseň 
2010 a v apríli 2011 sa už 
zúčastnila Majstrovstiev 
Slovenska v Košiciach, 
kde skončila na krásnom 
siedmom mieste. Aj 
Kristínka so Samkom 

chodia na súťaže, pretože práve na 
nich naberajú cenné skúsenosti. 
„Nie je dôležité byť prvý, teda 
vyskočiť na prvé priečky a potom 
padnúť. Cieľom je mať dlhodobý 
stabilný výkon,“ vysvetľuje Andrej 
Himpán. A práve ten si deti stále 
udržiavajú. Zúčastňujú sa rôznych 
súťaží v rámci Slovenska, ako je 
napríklad Národná liga mládeže 
v športovej streľbe zo vzduchovky 
na 10 m či Majstrovstvá kraja 
extraligy v streľbe z malorážkových 
pušiek na 50 m. Na Majstrovstvá 
Slovenska postupujú takmer vždy. 
Romanka bola tento rok piata 
a Kristínka ôsma.

Súrodenecká rivalita
Na otázku, či medzi nimi vládne na súťažiach 
súrodenecká rivalita, kývnu deti hlavou na 
súhlas a Romanka dodáva: „Doteraz sme 
medzi sebou súťažili, keď sme boli v rovnakej 
vekovej kategórii.“ Potvrdzuje to aj ich otec. 
„Len mám problém, lebo neviem, komu mám 
fandiť,“ smeje sa.
A čo hovorí ich mamina na to, že sa všetky jej 
tri deti dali na športovú streľbu? Podporuje 
ich. „Ja som bola rada, že mi dovolila, 
aby mi ocko kúpil v prvej triede Sláviu,“ 
hovorí Romanka, ktorá je už aktuálne 
dorastenkyňou. Hoci všetci traja navštevujú 
miestnu základnú školu, budúcnosť už majú 
ako-tak jasnú. Chcú sa streľbe venovať aj 
profesionálne a nevylučujú, že ich snom 
je dostať sa raz aj na olympiádu. Ako však 
poznamenávajú, prvoradá je teraz škola. 
Dôležité je rodinné zázemie

Keďže je Andrej Himpán nielen 
otcom a trénerom svojich detí, vo 
svojom klube trénuje aj ostatné deti, 
inlinujúce k športovej streľbe. V rámci 
programu Dňa otcov v Úľanoch 
nad Žitavou (Fedýmešský kotlík) už 
piaty rok organizuje súťaž v streľbe 
zo vzduchových zbraní, a tento rok 
sa mu ju podarilo usporiadať na Deň 
detí v obciach Kmeťovo a Michal 
nad Žitavou. „Okrem toho mávame 
tréningy v Centre voľného času 
v Šuranoch utorky a piatky od piatej 
do siedmej, aby sa aj rodičia z práce 
u nás zastavili a prišli sa pozrieť 
na svoje deti. Všetko je pritom 
o rodičoch, či chcú deti v športoch 
podporovať. A keď v ňom dieťa nemá 
podporu, nemá ani šancu na úspech.“ 
Ako príklad uvádza svetoznámeho 
cyklistu Petra Sagana alebo našu 
úspešnú strelkyňu Danku Bartekovú, 
ktorí za svoje úspechy vďačia najmä 
svojim rodičom a ich podpore. 
„Základ je v rodine,“ dodáva.

pripravila :Mgr. Mária Májeková

Ako sa prestrieľať k úspechom

Andrej Himpán s deťmi Kristínkou (vľavo), 
Samkom a Romankou (vpravo)

Strelecké úspechy v športovej streľbe zo vzduchových 
a malokalibrových zbraní súrodencov Samka, 

Kristínky a Romanky Himpánových 2010-2015

Majstrovstvá NR kraja žiakov ZŠ v streľbe - 
Kristínka sa umiestnila na 2. mieste, 

Romanka na 3.mieste 
a 2. miesto získalo družstvo v zložení Samko, 

Kristínka a Romanka Himpánoví.



Na 26. ročníku futbalového turnaja „O Úľanský putovný pohár“ 
družstvo z Úľan nad Žitavou získalo 3. miesto

Úprimná radosť z futbalu, dravosť, nasadenie, chuť po víťazstve, aj to boli znaky 26. ročníka Futbalového turnaja „O Úľanský 
putovný pohár“, ktorý sa uskutočnil 28. júna 2015 v športovom areáli Futbalového klubu Veľké Úľany. Zúčastnilo sa ho štyri 
družstvá z obcí, (ktoré majú vo svojom názve slovo úľany - pozn. red.): Veľké Úľany, Pusté Úľany, Úľany nad Žitavou, Ipeľské 

Úľany. Turnaj vyhrali hráči z Pustých Úľan, keď vo finále zdolali Veľké Úľany 2:1. Tretie miesto získalo mužstvo Úľany nad 
Žitavou, štvrté miesto Ipeľské Úľany. Najlepším hráčom turnaja bol Anton Barčák z Pustých Úľan, najlepším brankárom: Tibor 

Zsuskovics z Veľkých Úľan. Každý do hry vložil čo vládal, aby jeho družstvo dosiahlo čo najlepšie umiestnenie. No vyhrať mohlo 
len jedno družstvo. Domáci futbalisti získali strieborný pohár.  Všetci hráči strávili zároveň príjemný deň a svoju vyčerpanú 

energiu si doplnili bohatým občerstvením.
-redakcia-
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Spoločenská 
kronika

jún – november 2015 

Narodili sa 
Vivien Matulová ..................................................... 02.06.2015
Nina Viteková ......................................................... 23.06.2015
Rebeka Nováková ................................................... 21.09.2015
Ondrej Burkuš ........................................................ 11.10.2015
Emma Malíková ...................................................... 12.11.2015
Uzavreli manželstvo
Boris Macek – Mgr. Soňa Bakošová ..................... 11.07.2015
Jaroslav Botka – Andrea Kučerová ....................... 27.07.2015
Miroslav Adámik – Ing. Mária Štefániková ........ 01.08.2015
Peter Černák – Katarína Hotárová ....................... 21.08.2015
Peter Bartsch – Mária Mesárová ........................... 29.08.2015 
Bc. Kamil Čvirik – Ing. Eva Juhásová .................. 29.08.2015
Bc. Marek Hnát – Daniela Knašinská .................. 19.09.2015
Mgr. Ján Šutara – Mgr. Petra Ostrožlíková ......... 03.10.2015
Milan Halás – Ing. Zuzana Prešinská .................. 10.10.2015
Daniel Klobučník – Eva Petkovová ...................... 07.11.2015
Zomreli
Bernardína Dávidová  ............................................ 02.09.1918 - 01.06.2015
Ján Pečimúth   ......................................................... 02.03.1939 - 05.10.2015
Mária Sepešiová  ..................................................... 23.10.1924 - 14.11.2015
Eva Bachová  ........................................................... 24.12.1939 - 15.11.2015

Úľany nad Žitavou

Pusté Úľany

Ipeľské Úľany

Veľké Úľany
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Dedinský minifutbal – Memoriál Petra Šimega a Igora Fialku
Dedinský minifutbal v našej obci odštaroval už v roku 2010. S myšlienkou spomenúť si v rámci tohto podujatia aj na našich dvoch mladých 
futbalistov, ktorí nás predčasne opustili, prišli práve ich spoluhráči. Pred každým zápasom si na nich spomínajú návštevou hrobov na Lipovej 
a v Úľanoch, kde im symbolicky vždy zapália sviečku. Ani tento rok tomu nebolo inak a 12. júla 2015 sa v areáli TJ Lokomotíva v Úľanoch nad 
Žitavou konal už po tretíkrát Memoriál Petra Šimega a Igora Fialku. Aj preto na tomto podujatí vládne vždy priateľská atmosféra, keďže Dedinský 
minifutbal je akciou pre futbalistov všetkých vekových kategórií.  Turnaja sa zúčastnilo šesť mužstiev a už o 9,00 hod. sa uskutočnil prvý výkop. 
Všetky mužstvá odohrali medzi sebou napínavé zápasy, no víťaz mohol byť iba jeden. Tretie miesto sa nakoniec ušlo tímu AT, ktorý oň súperil s 
mužstvom Santander, a do finále sa prebojovali tímy Starí páni a Bujáci. Stavom 0:1 obhájili svoje minuloročné víťazstvo práve Bujáci.  Aby sa utu-
žili priateľské vzťahy medzi jednotlivými mužstvami, všetci hráči si mohli na záver pochutnať na výbornom občerstvení – pečených klobáskach.

Ak mám nadviazať na posledný rozhovor z mája t.r., musím s radosťou 
konštatovať, že Úľany nad Žitavou sa predsa zachránili v I. triede novo-
zámockého okresu (dnes už VI. Liga).
Letná prestávka ubehla veľmi rýchlo, výsledkovo sa nám darilo až 
nad očakávanie turnaj v Úľanoch nad Žitavou, Mojzesove – 1. miesta, 
veľmi dobré výsledky i v ďalších prípravných zápasoch), čo nás opráv-
ňovalo ísť do novej sezóny s veľkými očakávaniami. No tieto sa však v 
prvých kolách nenaplnili, mrzelo to dvojnásobne. Keď si uvedomíme, 

že mužstvo absolvovalo celú prí-

pravu pod vedením 
„trénerskej kapacity“ 
pánov J. Chovanca 
a P. Zlatinského, zo 
Šurian sa z hosťovania 
vrátil P. Horník, od II. 
kola posilnil mužstvo 
na poste posledného 
stopera Mgr.Martin 
Kosiba a v neposled-
nom rade nemôžem zabudnúť na prinavrátilca Juraja Maceka.
Výsledok po IV. kole
Bolo to horšie ako zlý sen. Ešte veľké šťastie, že nastal postupne obrat 
a mužstvo posledných 7. kôl neprehralo (5 víťazstiev, 2 remízy) a po 
jeseni obsadilo 5. miesto. To 5. miesto musím zdôrazniť, pretože keď sa 
ma z redakcie Naše Novosti pýtali, aké máme ambície do novej sezóny, 
povedal som, že skončiť po jeseni do 5-teho miesta. V tom momente 
to vyvolalo prinajmenšom úsmev na tvárach všetkých, ktorí to počuli 
– no čas dal za pravdu mne. Čo je však podstatné, je fakt, že po dlhých 
rokoch sa vytvorila parta, aká tu už dávno nebola (tréneri, hráči, funk-

cionári, ľudia, ktorým nie je futbal v Úľanoch nad Žitavou ľahostajní). 
Partia, ktorá dnes už vie, čo chce! Aj touto cestou sa chcem poďakovať 
všetkým hráčom, aj ľuďom, ktorí sa zaslúžili o bezproblémový chod 
nášho klubu. Do klubu, ktorému začínajú robiť dobré meno aj naši žia-
ci, ktorí výkonovo rastú zo dňa na deň. Dosiahli niekoľko zaujímavých 
výsledkov a v poslednom kole zaznamenali aj vytúžené víťazstvo.
Mužstvo momentálne vedie P. Horník a Š. Laho. Mužstvu žiakov bolo 
umožnené trénovať počas zimnej prestávky  v telocvični našej základ-
nej školy. A-mužstvo odštartuje zimnú prípravu začiatkom januára, v 

pláne je zimné sústredenie. Uvedomujeme si, že ak sa chceme posunúť 
aspoň o dve priečky vyššie, musíme sa o to pričiniť všetci.
Veď nakoniec rok 2016 si to aj „zaslúži“, keď budeme oslavovať 90-te 
výročie založenia TJ Úľany nad Žitavou a na to sa musíme zodpovedne 
pripraviť!  Záverom len toľko, ešte raz vďaka všetkým, ktorí sa zaslúžili 
o tento pekný „čiastkový“ výsledok, všetko najlepšie do nového roku 
2016, nech sa nám vyhýbajú zranenia a v tom prípade nevidím prob-
lém posunúť sa v tabuľke jarnej časti súťaže o nejaké tie miesta vyššie. 

pripravil: Ing. Milan Barus, predseda TJ Úľany nad Žitavou

Futbalisti z Úľan nad Žitavou sa predsa len zachránili
 v prvej triede novozámockého okresu.

Záber je z futbalového turnaja Memoriál A. Vašeka a P. Kajanoviča v Mojzesove, kde sme skončili na 1.mieste.

Tréner
 Jozef Chovanec


