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Vážení spoluobčania,
stojíme na prahu nového roka a ak mám zhodnotiť 
ulynulý rok, môžem skonštatovať, že na spoločenské, 
kultúrne a športové akcie bol veľmi bohatý. Ešte v máji 
sme oslávili Deň matiek, kde sme krásnym programom 
detí z našej materskej a základnej školy vzdali úctu 
všetkým mamám, a Behom oslobodenia sme si 
pripomenuli ukončenie vojny. Úroveň Fedýmešského 
kotlíka stúpa každým 
ročníkom a ja verím, že 
i na ten ďalší sa môžu 
občania právom tešiť. Ani 
naši najmenší neostali 
tento rok ukrátení o 
zábavu – akcie Hurá 
prázdniny, Rozlúčka 
s letom či Halloween 
party boli určené práve 
im. V novembri sa pre 
ne dokonca vybudovala 
nová preliezka na malom 
školskom ihrisku.  
Tento rok bol takisto 
výnimočný tým, že sme 
23. a 24. júla na ihrisku 
TJ Lokomotíva spoločne 
oslávili 90. výročie 
úľanského futbalu. V 
súvislosti s týmto bola 
slávnostne vydaná 
spomienková a hodnotová 
publikácia, ktorá 
dokumentuje prvé kroky 
a úspechy našich hráčov 
až po súčasnosť. Veľká vďaka patrí preto všetkým tým, 
ktorí úľanský futbal podporujú a pričiňujú sa o to, aby sa z 
neho stal šport, ktorý zo svojich radov vychová kvalitných 
a čestných futbalistov. V tomto čísle časopisu sa tiež 
dočítate o fungovaní a činnosti miestnych organizácií – 
klube starých pánov 1. FC a Kynologickom klube Úľany 
nad Žitavou, ktoré úspešne reprezentujú našu obec už 
desiatky rokov. 
O tom, že naša obec žije nielen športom, ale i kultúrou 
a podporuje naše úľanské zvyky a tradície, svedčí aj 
založenie Detského folklórneho súboru Úľanček. Záujem 
o folklór u našich detí narastá a za ten čas od svojho 
vzniku stihli absolvovať vystúpenia na niekoľkých 
akciách, o ktorých sa viac dočítate v rozhovore s vedúcou 
Úľančeka Katarínou Spišákovou. A keďže sa ten náš 

folklór a tradície naozaj snažíme preberať k životu. 
Prvého decembra sme v našej obci slávnostne otvorili 
gazdovskú izbu. Aj týmto spôsobom sa snažíme najmä 
deťom odovzdať odkaz našich otcov a prarodičov, aby 
videli, že si svoj život museli zaslúžiť tvrdou a náročnou 
prácou. Preto sme sa ako obec, ktorá je súčasťou 
Mikroregiónu CEDRON-NITRAVA, zúčastnili 16. 
Ročníka „Dní vidieka“ v Národnej rade SR, kde sme 
prezentovali činnosť a úspechy obyvateľov našej obce 

s dôrazom práve na 
kultúru a tradíciu. 
Aby sme však neostali 
len pri kultúre a športe, 
rád by som vás, občanov, 
informoval o novom 
zákone o odpadoch, 
ktorý vyšiel ešte 
začiatkom tohto roka. 
Všeobecne záväzné 
nariadenie o nakladaní 
s komunálnymi a 
drobnými stavebnými 
odpadmi musela prijať 
i naša obec. Hovorí sa 
v ňom o tom, prečo je 
separovanie potrebné. 
Mnohí občania to 
možno nevedia, ale 
čím viac budeme 
separovať, tým nižšie 
budú poplatky za 
komunálny odpad, 
pretože separovanie nás 
prakticky nestojí nič, 
ale za komunálny odpad 

platiť musíme. Všetko teda záleží od nás všetkých, ako sa 
k tejto problematike postavíme. 
Na záver mi dovoľte prihovoriť sa vám v čase najkrajších 
sviatkov roka a zaželať vám hlavne veľa zdravia, lásky, 
pokoja a porozumenia v kruhu rodiny a blízkych, 
vychutnajme si ich preto so všetkým, čo k nim patrí. 
Milí spoluobčania, chcem vám všetkým poďakovať za 
podporu a pomoc pri rozvoji a napredovaní našej obce. 
Prajem vám preto ešte raz požehnané a príjemné prežitie 
vianočných sviatkov, nech čaro Vianoc vás všetkých 
naplní pravou radosťou z narodenia Božieho Syna a tiež 
láskou, zdravím a Božím požehnaním po celý rok 2017!

Ing. Juraj Ostrožlík, 
starosta obce Úľany nad Žitavou
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„K folklóru je potrebné viesť deti od malička,“  
hovorí vedúca Detského folklórneho súboru Úľanček Katarína Spišáková.

O tom, že v júni tohto roku 
vznikol v našej obci Detský 
folklórny súbor Úľanček, sme 
vás informovali v poslednom 
čísle nášho obecného časopisu. 
Čo sa však od jeho vydania za 
ten čas udialo a čím všetkým si 
Úľanček prešiel, sme sa pýtali 
práve jeho zakladeľky a vedúcej 
Kataríny Spišákovej. 
o Kedy sa u teba zrodila 
myšlienka vytvoriť v obci 
detský folklórny súbor?
- S touto myšlienkou som 
sa pohrávala asi pred troma 
rokmi, keď som hľadala nejaký vhodný 
tanečný krúžok pre dcéru, čo bolo súčasne aj 
hlavnou inšpiráciou. Okrem toho, folklórom 
doma žijeme stále, ľudové piesne hrajú u nás 
nonstop. 
o Dňa 10. júla tohto roku oslavoval Úľanček 
svoje uvedenie do života. Ako ste tento 
významný okamih prežili spolu s deťmi? 
- Podľa môjho názoru bol tento deň jedným 
z najkrajších, všetko dopadlo nad naše 
očakávania. Na toto podujatie prišlo veľa ľudí, 
deti si to užili, tešili sa, tancovali s radosťou, 
dostali aj tortu... Bola to v podstate ich oslava. 
A naozaj na nich vidím, že ten folklór chcú 
robiť, chcú tancovať a rozvíjať našu kultúru 
a tradíciu. Dokonca si to už aj sami pýtajú. 
Úľanček sa za posledných 6 mesiacov 
zúčastnil mnohých akcií a podujatí, nielen 
obecných. 
o V októbri ste napríklad navštívili Domov 
sociálnych služieb Jesienka v Šuranoch. 
Vedela by si preto vymenovať tie 
najvýznamnejšie vystúpenia? 
- Z obecných akcií sme v septembri 
vystúpili na Výstave ovocia a zeleniny, ktorú 
organizovali miestni záhradkári, a takisto 
sme v júli boli súčasťou osláv 90. výročia 
úľanského futbalu či otvorenia tradičnej 
izby. Zúčastnili sme sa tiež Šurianskeho 
jarmoku a nevynechali sme ani vystúpenie 
na Agrokomplexi v Nitre... Nechceme sa 
však orientovať len na folklór, chceme, aby 
u nás panoval rodinný duch, aby to, čo deti 
robia, robili s radosťou. Preto sme pre ne 
v lete zorganizovali „cyklovýlet“ na Kostolný 

sek. Šli sme na bicykloch, na 
Tone v Šuranoch sme mali 
krátku zastávku, počas ktorej 
sme sa občerstvili, a následne 
sme pokračovali ďalej, až sme 
sa dostali k malej farme, kde 
manželov strýko chová pštrosy, 
papagáje, daniele... Pre deti 
bol zážitok vidieť tieto zvieratá 
zblízka, mali z toho veľkú 
radosť. A takto rodinne sme 
sa snažili poňať aj akcie Hurá 
prázdniny, Rozlúčka s letom či 
Halloween party.  

o Robiť vedúcu folklórneho súboru, 
a obzvlášť detského, je zaiste náročná práca, 
ktorá si vyžaduje aj určité znalosti. Snažíš sa 
v tomto smere nejako vzdelávať? 
- Áno, každý mesiac chodíme so Simonkou 
Sepešiovou na seminár folklórnych vedúcich, 
kde sa učíme, akou hravou formou môžeme 
deti viesť k folklóru, ako v nich podporiť 
kolektívneho ducha. Mnohí to možno 
nevedia, ale deti začínajú tancovať až od 
14 rokov, dovtedy môžu mať len pohybovú 
prípravu. Aj toto nás na seminároch naučili. 
Z detí chceme vychovať ľudí, ktorí budú 

folklórom žiť. 
o Zdá sa, že o pôsobenie v Úľančeku má 
záujem veľké množstvo detí. Koľko z nich sa 
aktuálne venuje ľudovému tancu a piesňam? 
- Momentálne ich je presne 21, od troch do 
deviatich rokov. 
o Kto ťa v tomto tvojom poslaní podporuje? 
Pretože nácvik detí si určite vyžaduje veľa 
času a energie... 
- Môj muž, švagriná Simonka Sepešiová a 
Martina Hlavačková. 
o A na záver, ako by si charakterizovala cieľ 
Detského folklórneho súboru Úľanček? 
- Tento cieľ v podstate úzko súvisí s otvorením 
tradičnej „gazdovskej“ izby -  aby deti vedeli, 
akým spôsobom žili ľudia v minulosti, ako 
tvrdo pracovali a museli si všetko robiť 
sami. Radi by sme deťom ukázali, ako sa 
napríklad páralo perie, ako sa na sviatok sv. 
Lucie vymetali kúty a podobne. K tomu je 
ale potrebné viesť deti odmalička, pretože 
potom to už nemá zmysel. Všetko je to 
pritom o rodičovi, či a ako k tomu dieťa vedie. 
Pretože pokiaľ nebudeme mať úctu k tomu, 
čo bolo, nebudeme si vedieť vážiť to, čo príde. 
Lebo to, čo dáme našim deťom, oni potom 
odovzdajú ďalej.  

- Mgr. Mária Májeková - 

Úľanský rodák Vojtech Ostrožlík bol všestranným umelcom

Rodinne založený, citlivý, 
neuveriteľne nadaný a sčítaný 
človek. Takto si na svojho otca 
spomína jeho dcéra Veronika 
Fialová (na snímke). O tom, 
že bol skutočne výnimočnou 

osobnosťou, svedčí aj jeho dielo, 
ktoré po sebe zanechal – desiatky 

básní, tvorivých myšlienok 
a úvah, stovky nádherne 

namaľovaných obrazov, ktoré 
svedčia o jeho veľkom talente. 
Vojtech Ostrožlík sa narodil 
31. mája 1921 ako najmladší 

z ôsmich detí. Vyrastal v Úľanoch 
nad Žitavou a k tejto jeho rodnej 

dedine ho to ťahalo po celý 
čas. Najmä vtedy, keď musel 

začiatkom septembra 1942 odísť 
do Rumunska na vojnu. „Odišiel 
som a veľmi dobre sa pamätám 

na to nedeľné ráno, i na tú chvíľu, 
keď som vychádzal z izby,“ číta 

dcéra Veronika jeho zápisky 
z vojny. „Veľmi túžil po domove,“ 

spomína. „Cítiť to 
napokon aj z jeho 

básní. Nemal rád, keď 
musel ísť do sveta.“ 
Mal iba  14 rokov, 

keď mu zomrel otec, a 
potom ho vychovávala 

len jeho mama. „Aj 
kvôli tomu odišiel do 

Rumunska a pripojil sa 
k Maďarskej armáde, 

pretože mama za neho 
dostávala v tom čase 

ako podporu peniaze,“ 
dodáva. 

Vojnové roky 
Počas vojnových 

rokov, ktoré strávil 
v Karpatoch Vojtech Ostrožlík - autoportrét
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v Rumunsku, sa jeho myšlienky 
uberali rôznymi smermi. 

Uvažoval nad ľudstvom, nad 
človekom v spojení s Bohom. 

V jednej zo svojich básní z roku 
1942 píše, že nás Pán Boh stvoril 
pre lásku, pričom poukazuje na 
to, ako sa my ľudia odplácame 
jeden druhému. „Boh nie preto 

stvoril svet, aby bol taký, akým je 
dnes, ale ho stvoril dielo dokonalé, 
totiž život človeka má byť niečím 

najkrásnejším z jeho diel.“ 
Zaujímal sa skoro o všetko, no 
blízky vzťah mal aj k astrológii 

a vesmíru. Z tohto obdobia 
sa zachovali jeho filozofické 
úvahy o duši a hmote. „Naše 
telo je hmota, ktorá sa po čase 

rozpadne, zanikne ako bársktorá 
iná vec...“ Podľa neho nám dal 

Boh túto pravdu poznať, dal nám 
slobodnú vôľu a je len na nás, 
akými chceme byť. Rozoberal 

všetky aspekty vojny, ako 
postupovala fronta, aj aká bola 
v tej dobe politika. Práve tu sa 

zrodili aj jeho osobné modlitby 
vo forme básní: „Och, jak málo 
si žiadam, len to, čo Boh človeku 
sľúbil: lásku, pokoj... Bože, Teba 

prosím, dovoľ, aby som ľúbil.“ 
A ďalšia jeho vrúcna prosba 

k Bohu: „Len nenechaj dobrých 
ľudí zlým svetom ubiť, aspoň tých, 
čo pochopili Teba a život, nechaj 

spokojne žiť.“ Často o svojich 
zážitkoch z vojny rozprával 

svojim trom dcéram, no nikdy 
ich príliš svojimi problémami 
nezaťažoval. Svojej rodine sa 

snažil venovať naplno. 
Rodina na prvom mieste

Oženil sa 19. októbra 1946, 
teda v čase, keď prišiel z vojny. 
Počas svojho života pracoval 

v rôznych odvetviach – najskôr 
na propagačnom oddelení na 

generálnom riaditeľstve Železníc 
SR, kde organizoval výstavy. 

Nechcel tam však zostať, pretože 
ho to ťahalo preč od rodiny, a tak 
každý deň dochádzal z Bratislavy 
domov. Keď v roku 1958 odišiel 

od Železníc, nastúpil do podniku 
Združené služby Šurany, odkiaľ 
potom prešiel do firmy Calex. 

No na detstvo s ním si spomína 
jeho dcéra Veronika ako na veľmi 
krásne obdobie. „Ešte viac sa nám 

venoval ako mama. Chcel mať 
chlapca, no mal len tri dievčence. 

Dalo sa s ním však porozprávať 
o všetkom. Lúštil krížovky, čítal 

knihy, bol veľmi sčítaný. Ale ľúbil 
aj vtipy a víno,“ usmieva sa jeho 
dcéra Veronika pri spomienkach 

na neho. „Všade nás brával so 
sebou, aj do hája, kde si chodieval 

robiť skice. My sme tam zatiaľ 
natrhali kvietky pre mamu.“ 

Odkiaľ teda pramenil jeho záujem 
o tvorbu lyrických básní? „Ja si 
myslím, že z tej samoty, z túžby 

po domove. Otec bol veľmi 
citlivou dušou, aj doma sme sa 
veľa rozprávali o jeho detstve, 

o tom, ako vyrastal, ale aj o vojne, 
ako ich Maďari šikanovali... Bol 
veľmi nerád, ak musel od rodiny 

odísť preč.“
Nadaný umelec

Jeho azda najväčšou záľubou bolo 
maľovanie obrazov. Maľoval pre 
potešenie, no aj na objednávku 
podľa želania. Pritom sa tomuto 

umeniu nikde neučil, mal to 
v sebe. „Nikto sme však po ňom 

tento talent nezdedili. Otec 
bol krajinkárom, viac sa teda 

orientoval na tie krajinné maľby.“ 
Po tom, ako v roku 1994 zomrel, 

zorganizovala rodina v roku 

2006 na obecnom úrade výstavu 
asi dvoch stoviek jeho obrazov. 
Veď napokon aj dom, v ktorom 
teraz býva jeho dcéra Veronika, 
pripomína takú malú galériu. 
Jeho život bol teda skutočne 
bohatý - nielen na maľby či 

básne, ale i na zážitky a udalosti, 
ktorými si počas dlhých rokov 

prešiel. Len málokto dnes dokáže 
po sebe zanechať takéto umelecky 

hodnotné a rozsiahle dielo, 
ktoré vypovedá veľa o tom, akou 

jedinečnou osobnosťou s tvorivou 
a citlivou dušou Vojtech Ostrožlík 
bol.   

Výber z jeho básní: 
Vianoce

Duša mi cíti, že narodil sa Pán, 
na každom človeku to badať, 

veď pravdu povedať nám je jeho 
plán. Štedrý večer a ja vojak 

v Ojtozi-Szorosi sám, Vianoce 
u nás vidím živým obrazom. 

Vidím jak chlapec hľadí 
s úsmevom na svoj dar a dedko 

si so záujmom obzerá nový 
kalendár. 

pripravila: Mgr. Mária Májeková

6. ročník Svätomartinského požehnania mladého vína
Tradícia Svätomartinských vín je stará už 
niekoľko storočí. Aj úľanskí záhradkári si 
ju tento rok uctili na 6. ročníku Sväto-
martinského požehnania mladého vína v 
Kultúrnom centre. Navyše november je 
časom pripomenutia si aj patróna nášho 
kostola, sv. Martina – biskupa z Tours. 
Záhradkári zo širokého okolia – Mane, 
Kmeťova, Mojzesova, Šurian, Lipovej, 
Palárikova, Radavy, Dolného Ohaja, 
Nitrianskeho Hrádku, a samozrejme do-
máci Úľančania, si ho pripomenuli práve 
ochutnávkou tohto ušľachtilého moku.  
Pozvanie na toto podujatie prijali tiež 
vdp. Štefan Vojtek, správca farnosti Úľany 
nad Žitavou, predseda OV-SZZ v Nových 
Zámkoch Ing. Peter Balažovič a staros-
ta obce Ing. Juraj Ostrožlík. Predseda 

úľanských záhradkárov Juraj Kmeťo vo 
svojom príhovore priblížil prítomným 
život a dielo sv. Martina a takisto načrel 
trochu i do histórie mladého vína. 
„Cieľom osláv mladého vína je posilňo-
vať historické povedomie k tradíciám a 
poukázať na to, že víno je súčasťou našej 
kultúry a gastronómie.“ Po požehnaní 
mladých vín, ktoré vykonal vdp. Štefan 
Vojtek, sa slávnostne otvorila prvá fľaša 
s požehnaným mladým vínom. Násled-
ným prípitkom sa potom mohli otvoriť aj 
ostatné fľaše dvadsiatich vystavovateľov, 
na čo všetci milovníci dobrého vína už 
istotne nedočkavo čakali. A aby im toto 
víno nezamotalo hlavu, gazdinky zo Slo-
venského zväzu zdravotne postihnutých 
napiekli pre všetkých chutné slané dobro-

ty. K veselej nálade prispelo tiež hudobné 
zoskupenie „Váraďani“ z Nitrianskeho 
Hrádku a hudobný program počas celého 
večera si pod taktovku zobral hudobník 
a spevák Juraj Kosec, ktorý záhradkárov 
zabával až do neskorej noci.
A ako teda chutia mladé vína? Je pre 
ne typická ľahkosť, sviežosť a ovocné 
tóny, vo vôni aj chuti. Pripravujú sa 
pre každodennú radosť a sú určené pre 
potešenie s priateľmi. Majú ozdobiť naše 
stoly a doplniť zážiky z jedál, čo smeruje 
k vychovávaniu ku kultivovanej podobe 
konzumácie vína. Toto je zároveň cesta, 
ako sa víno stáva fenoménom zdravého 
spôsobu života. Na zdravie, priatelia!



Deň vidieka v Národnej rade Slovenskej republiky
Dňa 23. novembra 2016 sa uskutočnil už 16. 
ročník „Dní vidieka Národnej rady Slovenskej 
republiky“. Podujatie sa konalo na Západnej 
terase Bratislavského hradu pod záštitou pred-
sedu NR SR Andreja Danka a organizovalo ho 
občianske združenie Vidiecky parlament na 
Slovensku v spolupráci s výborom NR SR pre 
pôdohospodárstvo a životné prostredie. Tento 
rok sa podujatie nieslo v duchu motta: „Spolu-
pracovať sa oplatí.“ Cieľom tohto stretnutia 
boli rozhovory so zákonodarcami o potrebách 
a problémoch slovenského vidieka a tiež o 
možnostiach ich riešenia. 
Podujatie má už svoju dlhoročnú tradíciu a 
každý rok sa na ňom predstavuje vybraný kút 
našej republiky so svojimi aktivitami. Priestor 
na propagáciu tu dostal práve Mikroregión 
CEDRON – NITRAVA, ktorého členom je i 
naša obec Úľany nad Žitavou. 
„Cieľom našej účasti na tomto podujatí bolo 
priblížiť kultúru a tradície našej obce,“ hovorí 
starosta Úľan nad Žitavou Ing. Juraj Ostrožlík. 
Našu obec spolu so starostom obce  na tomto 
podujatí reprezentovali: zástupkyňa starostu 
obce Martina Kosibová, poslanec obecného 
zastupiteľstva Marcel Čvirik, vedúca Det-
ského folklórneho súboru Úľanček Katarína 

Spišáková spolu so Simonou Sepešiovou, ale 
aj šikovný rezbár Martin Heczko so svojimi 
originálnymi drevorezbami či skúsený vinár 
Ing. Jozef Teplan z vinárstva  Žitavské vinice. 
Veľkým úspechom bola ukážka najnovšej 
obecnej publikácie 90. rokov futbalu Úľany 
nad Žitavou, ktorú prezentoval Pavol Macha-

ta. 
Naša obec sa tohto podujatia zúčastnila prvý-
krát. Veríme, že cieľ priblížiť krásu, úspechy a 
výnimočnosť našej obce, ako aj tvorivú prácu 
jej obyvateľov, sa nám podarilo na tomto 
podujatí  naplniť do bodky.

stranu pripravila: Mgr. Mária Májeková 
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Vinárstvo Žitavské vinice je 
známe nielen na Slovensku, 
ale pomaly sa dostáva i do 
celosvetového povedo-
mia. Svedčia o tom napo-
kon nielen národné, ale 
i medzinárodné úspechy 
na súťažiach, z ktorých si 
vinári Jozef Teplan a Tomáš 
Strelinger takmer vždy 
odnášajú zlatú či striebornú 
medailu. Inak tomu nebolo 
ani tento rok v novembri 
na každoročnej súťažnej 
prehliadke vín v AWC 
Vienna v Rakúsku, kde sa 
oficiálne vyhlasovali vý-
sledky tých najlepších vín 
z celého sveta. Vinárstvo 
Žitavské vinice sa už opäť 
po niekoľkýkrát stalo naj-
úspešnejším vinárstvom z 
celého Slovenska – získalo 
titul národného šampióna 
a domov si odnášalo štyri 
zlaté, dve strieborné a 

jednu bronzovú medailu. 
Na tejto oficiálne najväčšej 
medzinárodnej súťaži vín 
sa im pred dvoma rok-
mi podarilo ako prvému 
vinárstvu zo SR a ČR v 
histórii súťaže dosťať do 
elitnej skupiny „trojhviez-
dičkových“ vinárstiev, t.j. 
medzi 30 najlepších produ-
centov vína z celého sveta. 
Aj keď tento rok účasť na 
súťažiach trochu obmedzi-
li, predsa len sa rozhodli 

vyskúšať šťastie na celosve-
tovej súťaži vín Decanter 
v Londýne. Ide o veľmi 
rešpektovanú súťaž, a aj 
keď ešte nikto zo Slovenska 
nesiahol na zlatú medailu, 
Žitavské vinice majú k jej 
získaniu naozaj len krôčik. 
Tento rok si na tejto pre-
stížnej súťaži vín vybojovali 
ako jediní zo Slovenska dve 
strieborné medaily. Zúčast-
nili sa však tiež jednej zo 
slovenských súťaží s medzi-

národnou účasťou – Vino 
Tirnavia 2016, kde v máji 
opäť kraľovali a vydobyli 
si všetky možné ocenenia 
– titul šampióna, hlavné 
ocenenie primátora mesta 
Trnava, ako i hlavné ocene-
nie uznávanej  šľachtiteľky 
vín Doroty Pospíšilovej. 
Úspešným vinárom zo 
Žitavských viníc preto pra-
jeme veľa ďalších úspechov 
a čo najviac kvalitného a 
dobrého vína! 

Žitavské vinice vo Viedni národným šampiónom 
– najúspešnejšie vinárstvo Slovenska!



Úľany nad Žitavou majú svoju vlastnú gazdovskú izbu

Vo štvrtok 1. decembra 2016 bola 
v našej obci slávnostne otvorená 

nová gazdovská izba. Vedenie 
detského súboru Úľanček v 

spolupráci s obecným úradom 
vynaložili nemalé úsilie na to, aby 
túto gazdovskú izbu zrekonštruo-
vali, zariadili a sprístupnili širokej 

verejnosti. Prostriedky na toto 
nemalé dielo, ktoré dokumentuje 
život našich úľanských predkov, 
získali iniciátori akcie najmä od 
sponzorov a dobrovoľných dar-
cov, ktorí poskytli či už samotné 

priestory alebo veci potrebné 
k zariadeniu – drevené trámy, 
obrazy, kútnicu či strožok. V 

izbe nájdeme ukážku úľanského 
kroja či domáceho stolovania. No 
cesta k vytvoreniu tradičnej izby 

nebola ľahká. Hľadanie vhodných 
priestorov bolo pre organizátorov 

akcie azda najväčšou výzvou, 
no napokon sa im po dohode s 

terajšími majiteľmi nehnuteľnos-
ti podarilo získať priestory do 

prenájmu. Zhodou okolností ide 
o bývalý ateliér úľanského rodáka 
a umelca Vojtecha Ostrožlíka. V 
izbe sa dokonca nachádzajú aj 

jeho obrazy. Hlavná iniciátorka 
akcie a súčasne vedúca DFS Úľan-

ček Katarína Spišáková hovorí: 
„Mojou prvotnou myšlienkou 

bolo v obci založiť folklór a 
neskôr zriadiť tradičnú izbu. Na 
zriadenie gazdovskej izby však 

bolo potrebné vypracovať žiadosť, 
spracovať projekt a odprezento-
vať ho obecnému zastupiteľstvu. 
Ten ho nakoniec aj jednohlasne 

odsúhlasil.“ A ako potom dodáva, 
človek takéto veci robí z dobrej 

vôle, pretože chce, aby tu po ňom 
neskôr niečo zostalo.  

Slávnosť otvorenia novej gazdov-
skej izby sa začala netradične – na 

ulici pred budovou, v ktorej sa 
táto izba nachádza. Pozvanie na 
túto výnimočnú udalosť prijali 

starosta obce Úľany nad Žitavou 
Ing. Juraj Ostrožlík, predseda 

NSK, doc. Ing. Milan Belica PhD., 
poslanec NR SR Ing. Mgr. Marián 

Kotleba, ako i primátor Šurian 
Ing. Marek Oremus s riaditeľkou 

Domu Matice slovenskej v Šura-
noch Mgr. Miroslavou Kozáro-

vou a poslanec NSK Mgr. art. Ján 
Greššo. Na podujatí sa zúčastnili 
aj starostovia z okolitých obcí – 

Ing. Jozef Čunderlík z Mojzesova, 
Mgr. Tatiana Ölvecká z Lipovej, 
Ing. Marián Chrenko z Radavy a 
Pavol Toman z Kmeťova. Pozva-
nie neodmietol ani správca našej 
farnosti vdp. ThDr. Štefan Vojtek, 
PhD., riaditeľ ZŠ s MŠ Úľany nad 

Žitavou PaedDr. Tomáš Stol-
lár a miestne organizácie - ZO 

Slovenského zväzu záhradkárov a 
ZO Slovenského zväzu zdravotne 

postihnutých. Akciu podporili 
svojou prítomnosťou aj poslanci 

obecného zastupiteľstva, žiaci 
miestnej základnej školy a obča-

nia našej obce. 
Na začiatok sa všetkým v kroji 

prihovorila hlavná organizátorka 
podujatia Katarína Spišáková. 
„Tradícia, kultúra je hodnotný 

dar, ktorý nám zanechali vo 
vienku naši prarodičia. Dnes 

tu stojím pred vami ako človek, 
ktorý mal na začiatku nesmiernu 
túžbu uctiť si našich prarodičov, 
ich mozole, pot a nie vždy ľahký 
život. Preto aj naše deti z Úľan-

čeka nechceme viesť len k spevu, 
tancu, ale taktiež k tradíciám, 

ktoré sú pevnou súčasťou nášej 
historie.“ 

Potom sa slova ujal predseda 
NSK Milan Belica: „Nech je 

takýchto gazdovských 
domov v tomto regióne 
čo najviac, pretože je to 
návrat k zemi a k tým, 

ktorí tu boli pred nami a 
zanechali nám také vzác-
ne dedičstvo. Nech toto 
vzácne dielo navštevuje 
čoraz viac mladých ľudí, 
aby im to pripomínalo 

našu históriu a spo-
mienky našich otcov a 

prarodičov.“  
Starosta obce Úľany nad 

Žitavou Juraj Ostrožlík vo 
svojom príhovore spome-

nul: „Myšlienkou o zachovanie 
typického úľanského domu sa 
naši občania zaoberali už dáv-
nejšie. Staré domy sa postupne 
búrajú a nepotrvá dlho a budú 

nahradené novostavbami. Z tohto 
miesta by som chcel apelovať 
na občanov, ktorí ešte vlastnia 
starý typický úľanský dom, aby 

boli ústretoví našim nadšencom. 
Verím, že sa to v krátkom čase 

podarí. Dlho sme hľadali vhodný 
dom na túto príležitosť, preto 

som rád a ďakujem tým, ktorí sa 
pričinili o toto náhradné riešenie, 
že tu dnes môžeme stáť a pozerať 

sa na tradíciu našej histórie.“ 
Ako posledný sa prítomným pri-
hovoril poslanec NR SR Marian 
Kotleba, ktorý netajil úprimnú 

radosť z toho, že sa mohol takejto 
slávnostnej udalosti zúčastniť. 
Zdôraznil, že aj keď žijeme v 

dobe, ktorá nepraje kresťanským 
hodnotám a národným tradíci-

ám, je nesmierne rád, že národný 
duch je aj vďaka takýmto akciám 
stále prítomný a že sa nám ho aj 
takýmito krokmi darí udržiavať, 

aby sme neustále mali v úcte 
našich predkov a aby sme tieto 
tradície mohli odovzdať našim 

potomkom. „Pretože, ak sa vzdá-
me tohto dedičstva, nebudeme 

už tou jedinečnou kultúrou, 
skupinou ľudí, ktorí si vybojovali 

právo na sebaurčenie, na svoju 

vlastnú hrdosť a všetko, čo dnes 
máme... A som veľmi šťastný, že 

je tu dnes s nami aj pán farár, pre-
tože som presvedčený, že s Božím 

požehnaním to ide úplne inak, 
ako keby sme to mali robiť len z 

vlastnej vôle bez Pána Boha,“ po-
vedal poslanec Kotleba. Na záver 
poprial všetkým organizátorom 
veľa radosti z tohto diela a tiež 

veľa síl, chuti a elánu do ďalších 
podobných krokov. 

K otvoreniu izby bolo potrebné 
už len požehnanie, ktoré vykonal 
vdp. Štefan Vojtek, a symbolické 

prestrihnutie červenej stuhy. 
Potom sa izba sprístupnila všet-
kým prítomným, ktorí si mohli 
prezrieť, akým spôsobom naši 

predkovia voľakedy žili. 
O príjemnú a veselú atmosféru sa 
zatiaľ postaralo hudobné zosku-
penie Váraďani, ktorí rozprúdili 
takú zábavu, že podaktorí si aj 
napriek sychravému počasiu 

veselo zatancovali. 
Druhá časť tohto podujatia sa 

konala v Kultúrnom centre, kde 
bolo pripravené pohostenie pre 

pozvaných a krásny kultúrny 
program. S blížiacimi sa vianoč-
nými sviatkami sa v tomto duchu 

prezentovali deti z Úľančeka, 
ktoré od riaditeľky DMS Šurany 
Miroslavy Kozárovej a primá-
tora Šurian Mareka Oremusa 

dostali za rozvoj kultúry ocenenie 
Bulu kráľa Svätopluka. Spevavú 
atmosféru navodili tiež páni zo 

zoskupenia „Lipovčanka“ a o hu-
dobné oživenie celého popolud-

nia sa postarala hudobná skupina 
Duo Fun. 

Vedúca DFS Úľanček Katarí-
na Spišáková uzatvára: „Rada 
by som sa poďakovala môjmu 
Mirkovi, Simonke Sepešiovej, 
Martine Hlavačkovej, Ondre-
jovi a Marianke Turanovým 

ako realizačnému tímu, rodine 
Novákovej za sponzorskú pomoc 
pri poskytnutí dreveného mate-
riálu, Antónii Buranskej, Ružene 
Vachovej, Anne Vachovej, Helene 

Macekovej a Veronike Fialovej 
za vystavované veci. Takisto 
ďakujem ďalším sponzorom, 

samozrejme obecnému úradu, 
pracovníkom obce a tiež aktivač-
ným pracovníkom, ktorí nám tiež 

nemalou mierou pomohli.“ 
Veľké poďakovanie nakoniec 

patrí všetkým tým, ktorí prispeli 
k tomu, že dnes máme v našej 
obci gazdovskú izbu, ktorá je 

hodnotným odkazom pre ďalšie 
generácie, že kultúra a tradície z 
Úľan nikdy nevymiznú, pokiaľ 
budeme svoju národnú hrdosť 

rozvíjať a tým folklórom a tradí-
ciami aj skutočne žiť.  

pripravila:  Majka Májeková

Slávnostné prestrihovanie stužky
Zľava - organizátorka akcie Katarína Spišáková, predseda 

NSK Milan Belica, starosta obce Juraj Ostrožlík, 
poslanec NR SR Marián Kotleba. 
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Marcel Čvirik je funkčne 
najstarším poslancom 
obecného zastupiteľstva 
a túto funkciu vykonáva 
už tretie volebné 
obdobie. Je rodený 
Úľančan, má tri deti – 
Janku, Igora a Máriu 
a jedného vnúčika, ktorý 
mu momentálne robí 
najväčšiu radosť. Ako 
železničiar pracuje už 
približne 40 rokov a hoci 
ho táto práca niekedy 
oberá o víkendy, vždy si nájde čas a ochotne 
pomôže so všetkým, čo je v obci potrebné 
urobiť či zabezpečiť. 
o Ako poslanec ste súčasťou ktorej komisie? 
Na aké oblasti sa v obci najviac zameriavate? 
Pracujem v komisii pre kultúru a šport. 
Zameriavam sa viac na obecné akcie, futbal... 
Keď mám voľno, som nápomocný vo všetkých 
oblastiach. 
o Aká je podľa vás práca obecného 
zastupiteľstva za prvú polovicu volebného 
obdobia?
- Snaha je z našej strany veľká, no boli by 
sme určite radi, ak by sme mali v obecnej 
kase viac financií na realizáciu toho, čo je 
potrebné urobiť. Každý, kto tam je, chce, aby 
veci fungovali. Momentálne je najväčším 
problémom financovanie školy a škôlky. 
Takisto by sa mali dorobiť nové cesty – 

na Cintorínskej ulici 
a v Párovciach. Už sa 
pracuje na projektoch, no 
niektorí ľudia nesúhlasia 
s predelením svojich 
pozemkov, takže toto je 
ďalší taký problém, ktorý 
musíme vyriešiť. 
o Čo je podľa vás 
najväčším prínosom 
súčasného vedenia pre 
našu obec? 
- Prínosom je určite 
organizácia rôznych 

podujatí pre deti, občanov, ako napríklad 
Fedýmešský kotlík, ktorý je akciou robenou 
pre celú dedinu a vyhľadávajú ju i ľudia zo 
širokého okolia. Myslím si, že tých kultúrnych 
a športových akcií sa v našej obci robí viac 
ako dosť, ale samozrejme nedá sa každému 
vyhovieť. A prínosom je taktiež každý dobrý 
nápad, každá pomoc. Tento rok sa podarilo 
spraviť verejné osvetlenie a budúci rok 
ukáže, koľko sme na ňom ušetrili. Z týchto 
ušetrených peňazí by sa následne dokúpili 
lampy a nainštalovali by sa tam, kde najviac 
chýbajú.
o Jedným z Vašich záujmov je futbal a v obci 
ste jedným z popredných podporovateľov 
tohto športu. Akým spôsobom sa snažíte 
zvýšiť úroveň úľanského futbalu? 
- Futbal hrávam už odmalička a vzťah 
k tomuto športu som zrejme zdedil po 

svojom otcovi. Okrem toho som členom 
miestnej organizácie 1. FC. Keď som skončil 
hrať za Úľany, pokračoval som práve tam. 
Vo všetkom sa snažím byť nápomocný, 
opravujem, zváram, kosím, polievam... 
Takisto sa o ihrisko spolu so mnou starajú i 
Anton Bulava, Štefan Šimeg, Jozef Miko, ktorý 
je najstarším členom a súčasne zakladateľom 
1. FC. Teraz v júli sme oslavovali 90. výročie 
futbalu, spojené s vydaním spomienkovej 
knižnej publikácie k tejto téme. V súvislosti 
s týmto už pracujeme i na vydaní knihy 
o našej obci, všetko však závisí od sponzorov 
a financií. 
o Okrem futbalu, aké sú Vaše ďalšie záujmy? 
- Chovám 10 párov papagájov a tejto záľube sa 
venujem už od roku 1986. K šiestim voliéram 
som tento rok dorábal ďalšie štyri. Robím 
to pre potešenie, zaujímam sa v podstate 
o všetko a myslím si, že keď je zdravie, tak je 
dosť všetkého. 
o Ako budete tráviť Vianoce?
- Šedrý deň a 1. sviatok vianočný v práci 
a Silvester a nový rok s rodinou. 
o Keďže sa blíži koniec roka, aké sú Vaše 
predsavzatia a čo by ste zaželali našim 
občanom do nového roka? 
- Rád by som poprial všetkým občanom 
hlavne veľa zdravia, pretože keď je to zdravie, 
potom si už každý uchmatne ešte to, čo chce. 
Zdravie je to najhlavnejšie. Keď nie je, nie je 
chuť na nič.

Najmenší Úľančania majú veľký 
dôvod na radosť: v časti Párovce 
vznikla nová detská preliezka. 
Keďže v obci nebolo miesta, kam 
sa ísť s deťmi zahrať či nejako 
inak športovo vyžiť, rozhodla 
sa iniciátorka projektu Simona 
Filagová na podnet úľanských 
mamičiek nejaké peniaze na 
detskú preliezku vyzbierať. 
Cesta k jej vybudovaniu však 
nebola jednoduchá. Najskôr bolo 
potrebné pozisťovať si k tomu 
všetky potrebné informácie. 
„Problém nastal vtedy, keď sme 
zistili, že potrebujeme certifikáciu 
na verejné detské ihrisko. Preto 
je aj cena o dosť vyššia ako pri 

iných zostavách,“ vysvetľuje 
Simona Filagová. „Oslovila som 
rôzne spoločnosti, ktoré 
robia certifikované 
ihriská. Uvažovala som 
aj nad možnosťou kúpiť 
nejakú zostavu a tú si dať 
certifikovať, no je to ešte 
zložitejšie, pretože nie je 
isté, či by daná preliezka 
tou certifikáciou aj 
reálne prešla.“ Preliezku 
nakoniec týždeň pred 
úľanskými hodami 
zhotovila firma FLORA 
SERVIS GROUP, pričom 
starosta obce Ing. Juraj 
Ostrožlík musel všetky 

kroky odsúhlasiť. Obec navyše 
zabezpečila kvôli bezpečnosti detí 
i oplotenie celého areálu školského 
ihriska. K preliezkam pribudli v 
novembri tiež dve lavičky, ktoré 
sponzorsky daroval pán Juraj Hnát. 
Zbierku teda podporili nielen 
úľanské mamičky, ale i miestni 
podnikatelia, organizácie a firma 
Brantner. „Vo veľkej miere mi 
pomáhal pán Magula. Bol veľmi 
ochotný a dokonca sám zohnal 
sponzora, ktorý nám k vyzbieranej 
sume 1830 eur doložil chýbajúce 
peniaze do sumy 2150 eur,“ 
dodáva iniciátorka akcie. „Rada 
by som preto poďakovala všetkým 

vám, ktorí ste finančne podporili 
tento projekt, a tým ste pomohli 
zabezpečiť preliezku na detské 
ihrisko v našej obci. Do budúcna 
by som bola rada, keby sa ihrisko 
rozrastalo, a preto by ma ďalšia vaša 
spolupráca potešila. Za doterajšiu 
pomoc a podporu vám patrí veľké 
ďakujem!“ Preliezka sa nachádza 
na obecnom pozemku a obec je 
teraz jej spravovateľom, má na 
starosti ako údržbu, tak i jej ďalšiu 
certifikáciu. Konečne sa teda v obci 
nachádza miesto na hranie i pre 
naše najmenšie deti. 

stranu pripravila: 
Mgr. Mária Májeková

„Keď je zdravie, je dosť všetkého,“ hovorí Marcel Čvirik,  
poslanec obecného zastupiteľstva Úľany nad Žitavou.
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Úľany nad Žitavou majú nové detské ihrisko
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Úľany nad Žitavou oslavovali 90. výročie futbalu
Obec Úľany nad Žitavou je s fut-
balom spätá dlhé obdobie, o čom 

svedčí aj skutočnosť, že v tomto roku 
ubehlo presne 90 rokov od chvíle, 

kedy sa tento šport stal nielen popu-
lárnou zábavou, ale aj významnou 

obecnou aktivitou. 
Presne v roku 1926 si totiž začal 

Športový klub Fedýmeš nad Žitavou 
pripisovať na účet dlhú  šnúru 

herných úspechov, o čom svedčí 
aj výhra 4:1 v prvom futbalovom 

zápase tohto mužstva v Jesenskom 
Údolí. Aj keď vojnové roky futbalovú 
činnosť trochu utlmili, po skončení 

druhej svetovej vojny sa športový ži-
vot v obci opäť rozprúdil. A to najmä 
vďaka neochvejnej snahe a pomoci 

všetkých priaznivcov a podporovate-
ľov, ktorí túžili športové diani v obci 

povzniesť na vyššiu úroveň. Treba 
povedať, že v niektorých obdobiach 

sa to darilo viac, inokedy menej. 
No je ku cti bývalým aj súčasným 
funkcionárom a športovcom, ktorí 
to ani v premenách času nevzdali a 
odolali i rôznym ťažkostiam a prob-
lémom, že sa úľanský futbal zachoval 
dodnes. Tým, ktorí sa na jeho rozvoji 
podieľali a podieľajú, patrí uznanie a 

poďakovanie. 
Preto sa TJ Lokomotíva Úľany 

nad Žitavou v spolupráci s obcou 
rozhodla 90 rokov organizovaného 

futbalu osláviť cez víkend 23.-24. júla 
2016. Hneď v prvý deň osláv si svoje 
sily zmerali starí páni (1. FC) z Úľan 

a starí páni z  Bánova.  
V nedeľu oslavy pokračovali v popo-

ludňajších hodinách na miestnom 

Tak ako sme leto na začiatku júla privítali, tak sme sa s ním koncom 
augusta rozlúčili. A to nie hocijako! Detský folklórny súbor Úľanček 
zorganizoval 26. augusta na štadióne TJ Lokomotíva v Úľanoch nad 
Žitavou pre všetky deti akciu plnú súťaží, atrakcií a zábavy! Aby sa aj 
tie najmenšie detičky stihli vyspať, akcia sa začala v popoludňajších ho-

dinách futbalom a pokračovala rôznymi súťažami, pri ktorých deti mu-
seli zapojiť nielen logické myslenie, ale aj veľkú dávku odvahy a šikov-
nosti, za čo si neskôr vyslúžili sladkú odmenu. Tí menej súťaživí mohli 
využiť skvelé nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár či sa zúčastniť 
zaujímavého a pútavého programu, ktorý pre nich pripravili šašovky z 
Ovo Šaškovo. Počas akcie si deti mohli taktiež zakúpiť nápoje či opiecť 
špekačky. Okrem toho, v priebehu tohto nádherného slnečného dňa 
zavítali na ihrisko i pracovníci Hasičského a policajného zboru zo 

Šurian, ktorí predviedli 
všetkým prítomným 
svoju zodpovednú 
a svedomitú prácu. 
Deti boli fascinované 
húkaním policajných 
sirén, avšak aj tým, 
že si mohli vyskúšať, 
aké je to sedieť za 
volantom áut týchto 
záchranných zložiek. 
Čerešničkou na torte 
bola bohatá tombola a 
v závere dňa diskotéka 
pre všetky deti, ktoré 
vydržali s energiou až 
do konca.

stranu pripravila: 
Mgr. Mária Májeková

Rozlúčka s letom...
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futbalovom ihrisku pekným 
športovo-kultúrnym programom. 

Na túto udalosť boli pozvaní 
bývalí reprezentanti ČSSR a SR vo 

futbale, mnohé futbalové osob-
nosti, funkcionári, hráči  a vôbec 
všetci, ktorí sa akýmkoľvek spô-
sobom pričinili o to, že sa futbal 
v našej obci hrá už úctyhodných 
90 rokov. Prítomný bol okrem 

starostu obce Ing. Juraja Ostro-
žlíka aj predseda Nitrianskeho 
samosprávneho kraja doc. Ing. 
Milan Belica, ktorý bol vďačný 
za pozvanie na takúto význam-
nú udalosť. Nechýbal na nej ani 
novovzniknutý detský folklórny 

súbor Úľanček, ktorého najmenší 
členovia predviedli krásne kultúr-
ne pásmo, čo prispelo k príjem-

nému oživeniu tejto akcie. Všetci 
prítomní boli zároveň svedkami 
slávnostného uvedenia do života 
nádhernej a hodnotnej knižnej 

publikácie „90 rokov futbalu 
v Úľanoch nad Žitavou“, ktorá 

uzrela svetlo sveta práve na týchto 
oslavách. Preto Milan Belica a 

deti z Úľančeka spoločne posypali 
knihu lízatkami s príznačným 
futbalovým motívom. Zároveň 

boli ocenení všetci tí, čo sa aktív-
ne pričinili o zostavenie obsahu 

spomienkovej knižnej publikácie 
o histórii futbalu v obci. 

K tomuto okrúhlemu výročiu 
osobne zablahoželali starostovi 

obce okrem Milana Belicu aj 

predseda Oblastného futbalového 
zväzu Nové Zámky Ing. Peter 

Kováč, predseda Západosloven-
ského futbalového zväzu Pavol 

Šípoš ako i bývalý československý 
reprezentant a reprezentačný 

kouč Michal Hipp. 
Oslavy sa aj napriek menšej 
nepriazni počasia konali vo 

výbornej atmosfére a za hojnej 
účasti divákov. Nezabudlo sa 
ani na samotný futbal a hneď 

popoludní sa odohral už tradične 
ďalší ročník Žitavského pohára, 

kde spomedzi mužstiev FKM 
Nové Zámky, TJ Družstevník 

Dvory nad Žitavou, TJ Úľany nad 
Žitavou a TJ Lokomotíva Bánov 
triumfovalo mužstvo z Nových 
Zámkov. V závere tohto výni-

močného dňa si mohli prítomní 
pochutnať na skvelom občerstve-

ní a bodku za oslavami urobila 
bohatá tombola. 

TJ Úľany nad Žitavou vďačí za 
90 rokov svojej existencie zaiste 
množstvu obetavých ľudí i vyni-
kajúcich futbalistov, ktorí si dlhé 
roky obliekali dres tohto tímu, 
avšak bez podpory fanúšikov a 
priaznivcov by existencia tohto 
športu v obci snáď ani nebola 
možná. Preto patrí všetkým 

úprimné a veľké poďakovanie!
A čo zaželať TJ Lokomotíva 

Úľany nad Žitavou do budúcich 
rokov? Predovšetkým mnoho 

ďalších úspechov v jej činnosti, 

aby si úľanský futbal zachoval 
svoje tradície a pritiahol do 

svojich radov viac detí a mládeže, 
z ktorých by potom dokázal 

vychovať kvalitných a čestných 
futbalistov, nevynímajúc šírenie 

dobrého mena obce aj samotných 

športovcov. Pričiňme sa preto 
aj my o to, aby sme spoločne 

vytvárali hodnotové prostredie na 
našom futbalovom ihrisku a pri-
tiahli naň viac nadšencov tohto 
športu, nielen aktívnych hráčov, 

ale i funkcionárov a divákov.

Základná organizácia Slovenského zväzu 
záhradkárov v Úľanoch nad Žitavou 
je organizáciou veľmi aktívnou, keďže 
každoročne organizuje pre svojich členov 
a širokú verejnosť rôzne tematické akcie a 
podujatia. Tento rok usporiadali v nedeľu 
25. septembra 2016 v Kultúrnom centre vý-
stavu ovocia a zeleniny, spojenú už tradič-
ne so súťažou o najkrajšie jablko a hrušku 

dediny. Aj keď úroda bola tohto roku 
kvôli výrazným jarným mrazom oproti 
minulým rokom slabá, stále sa našlo dosť 
vystavovateľov, ktorí svoje ovocie a zeleni-
nu na výstavu poskytli. Celkovo tak bolo 
odprezentovaných 33 jabĺk, 9 hrušiek a 
97 kolekcií ovocia a zeleniny. Výstavu 
obohatili a spestrili svojím kultúrnym 
programom aj deti z detského folklór-

neho súboru Úľanček, 
ktoré prišli podporiť túto 
peknú akciu. Záhradká-
rom ostáva len veriť, že aj 
týmto najmenším deťom 
raz budú môcť odovzdať 
svoje bohaté znalosti a 
skúsenosti, aby úľanské 
záhradkárstvo prekvitalo 
aj v ďalších rokoch pri 
ďalších generáciách.

stranu pripravila: 
Mgr. Mária Májeková

Výstava ovocia a zeleniny 



Členovia Športovo-streleckého klubu HT reprezentovali 
Úľany nad Žitavou na Majstrovstvách Slovenska v streľbe

Aj tento rok sa súrodenci Romana, 
Samuel a Kristína Himpánoví spolu 
s Adelou Supekovou zúčastnili Maj-
strovstiev Slovenskej republiky v streľ-
be zo vzduchových a malokalibrových 
zbraní. Reprezentovali nielen svoju 
rodnú obec, ale aj klub a školu.   
V dňoch 1.a 2. apríla 2016 sa v Koši-
ciach konali Majstrovstvá Slovenska 
mládeže v streľbe zo vzduchových 
zbraní. Všetkým štyrom blahoželáme 
- úspechom je už len nominovať sa na 
majstrovstvá Slovenska. A akými vý-
sledkami sa môžu pochváliť? V streľbe 
zo vzduchovej pušky Slávia dievčat do 
14 rokov získala Kristína Himpánová 
7. miesto, v streľbe zo vzduchovej 
pušky 3x20 v kategórii dorasteniek do 
16 rokov obsadila Romana Himpáno-
vá  2. miesto a jej sestra Kristína 4. miesto. V 
kategórii chlapcov do 14 rokov sa Samuelovi 

Himpánovi podarilo vydobyť v ľahu 11. miesto a 
na tom istom mieste skončila aj Adela Supe-
ková v kategórii dievčat do 14 rokov. Kristína 

Himpánová si vybojovala v tejto kategórii 
5. miesto. V streľbe zo vzduchovej pušky do 
16 rokov sa Romana Himpánová presadila 
na 9. mieste a v streľbe v stoji jej pripadlo 
10. miesto. V kategórii družstiev získali ako 
členovia družstva Kristína Himpánová 2. 
miesto a jej brat Samuel 3.miesto.
Dňa 11. septembra 2016 sa v Domaniži 
konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v 
športovej streľbe z malokalibrových zbraní 
na 50 m, čo je súčasne aj olympijská disciplí-
na. V kategórii  dorasteniek do 16 rokov si 
Romana Himpánová, študenka I.C Gym-
názia Šurany, vybojovala krásne 2. miesto 
a Kristína Himpánová, žiačka 8.triedy ZŠ 
Úľany nad Žitavou, 3. miesto. Všetkým 
patrí srdečné blahoželanie a veľká vďaka za 

to, že aj takýmto spôsobom reprezentujú a 
zviditeľňujú našu obec.

- Mgr. Mária Májeková - 

Koledníci Dobrej noviny môžu prísť aj k vám
Koledovanie k vianočnému času neodmysliteľne patrí, veď ide napokon o 
ohlasovanie radostnej zvesti o narodení dieťaťa Ježiša v Betleheme. Preto je už v 
našej farnosti tradíciou, že sa druhý sviatok vianočný vždy nesie v znamení ko-
ledovania v rámci projektu Dobrá novina, do ktorého sa každý rok zapájajú aj 
úľanské deti - teplo poobliekané, vyzbrojené dobrou náladou a chuťou pomôcť 
tým, ktorí to naozaj potrebujú. V Úľanoch nad Žitavou Dobrá novina funguje 
už vyše 15 rokov a deti v tomto čase navštívia približne 40 až 50 domácností. 
Témou tohtoročného 22. ročníka je motto „Deti sú srdcom zmeny“. Každý 
ročník je teda zameraný vždy na nejakú inú krajinu v Afrike, kam poputujú 
vyzbierané peniaze. Tento rok podporia darcovia tri projekty v Etiópii – 
zlepšenie zdravotnej starostlivosti o matky a deti, lepší prístup k vzdelaniu pre 
deti s postihnutím a zabezpečenie prístupu k pitnej vode. Vedúci koledníkov 
Jozef Teplan hovorí, že koledovaním sa dosiahnu dve veci. „Pomôžeme ľuďom 
v Etiópii, ktorí to skutočne potrebujú, a na druhej strane učíme deti niečo zo 
seba obetovať, pre rodinu, pre druhých. Vždy im urobím osvetu, aby vedeli, 
kam idú vyzbierané peniaze, čo konkrétne podporujú, a ony sú z toho nadšené. 
Cítia, že niekomu pomáhajú, chodia po domoch, navštevujú starých ľudí.“ Je 
však potrebné si uvedomiť, že koledovanie je starodávny zvyk, spojený nielen 
s kresťanstvom ako takým. Človek teda nemusí chodiť do kostola, aby mohol 
k sebe domov koledníkov prijať. Nie je to zamerané na to, aby niekto zbohatol.  
Projekt Dobrá novina je stavaný tak, že peniaze sa k ľuďom aj reálne dostanú. 
Organizátori totiž spätne vydávajú materiály v podobe CD, kde ľudia môžu 
vidieť, na čo presne sa peniaze použili. „Je to pekná vec a patrí to k Vianociam,“ 
pokračuje Jozef Teplan. „Prihláste sa a uvidíte, že zažijete počas Vianoc niečo 
výnimočné. A symbolicky, ak aspoň malou troškou prispejeme, pomôžeme 
dobrej veci.“ Koledníci budú na sviatok sv. Štefana 26. decembra koledovať v 
našej obci v dvoch skupinách so začiatkom o 13,00 hod. V prípade záujmu o 
prijatie koledníkov sa môžete prihlasovať buď u Jozefa Teplana alebo v sakristii 
kostola sv. Martina. Bližšie informácie o projekte Dobrej noviny sú aj na stránke 
www.dobranovina.sk. 

pripravila: Mgr. Mária Májeková
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Kynológia je životným poslaním Slavomíra Štefánika z Úľan nad Žitavou

Slavomír Štefánik sa dlhodobo 
venuje výchove a výcviku psov. 
Tých mal napokon doma už 
odmalička. Vďaka svojmu 
osobitnému a ľudskému prístupu 
úspešne doviedol mnoho psov 
rôznych plemien k skúškam 
národného aj medzinárodného 
charakteru. V súčasnosti pôsobí 
ako predseda Kynologického klubu 
Úľany nad Žitavou, ktorý vedie od 
roku 1998. 
o Ako ste sa k tejto záľube, 
respektíve práci dostali? 
- Psov sme mali doma celý život a je 
možné, že som túto záľubu zdedil 
po otcovom bratovi. So psami 
s rokomeňom pracujem však už 34 
rokov, s nimi chodievam napokon 
aj na súťaže. 
o Kde ste získavali odborné 
informácie a poznatky?  
- Začínal som u legendy kynológie 
v Nitre, u p. Jána Kaplana a p. 
Štefana Pohančeníka, kde som 
pôsobil najmä ako figurant. 
Neskôr som absolvoval kurz 
figurant výcvikár a to mi ostalo 
dodnes. V roku 1998 som spolu 
s p. Marekom Kosibom založil 
miestny kynologický klub a od 
tohto roku som predsedom klubu, 
výcvikárom aj figurantom. V klube 

trénujeme psov podľa skúšobného 
poriadku SVV - národný a IPO 
- medzinárodný. Ročne máme 
v priemere 20 členov, niektorí sú 
náročnejší, iní menej. Vždy to 
záleží od toho, na čo komu ten psík 
bude. Ja osobne trénujem podľa 
IPO už viac ako 25 rokov. A takými 
stálymi členmi klubu sú p. Koči, 
p. Hnát, p. Fialka a z okolia páni 
Lörinc, Kamenický a Koberčík. 
o Kedy je dobré začať s výchovou 
psa? 
- So psíkmi začíname socializáciou 
hneď odmalička. Od tých 8-9 
mesiacov začínajú tréningy, vždy 
podľa náročnosti cvikov.  
o Cvičíte psov aj pre policajné 
účely? 
- Áno, nakoľko to máme i 
v stanovách klubu. Občas 
trénujeme tiež pre ozbrojené 
zložky Slovenskej republiky. Aj 
z nášho klubu vycvičení psi slúžia 
u ozbrojených zložiek. 
o Ako často psov trénujete a čím 
sa pri svojich tréningoch riadite? 
- Cez letné obdobie trénujeme tri 
krát do týždňa, cez zimné obdobie 
dva krát do týždňa. Vždy sa držíme 
skúšobného poriadku SVV alebo 
IPO. Každý z týchto skúšobných 
poriadkov sa skladá z troch 

disciplín: stopa, poslušnosť, obrana. 
Stopy si trénuje každý psovod sám. 
Až kým nepríde čas na cudzie, kde 
je potrebný pomocník. Poslušnosť 
a obrana sa cvičí iba v kolektíve 
minimálne troch ľudí. Na pľac 
vždy nastupujú traja, tým myslím 
poslušnosť. Jeden je v odložení, 
druhý cvičí a jedna osoba je navyše 
ako rozhodca. Obrana sa takisto 
trénuje pri minimálnej účasti troch 
ľudí - psovod plus pes, figurant, 
rozhodca. A zase vždy záleží i od 
stupňa skúšky. 
o Akým chybám by sme sa mali 
pri výcviku psa vyhýbať?
- Mladí psi by mali byť v 
maximálnej pohode. To znamená, 
že tam nesmie byť nadmerný hluk 
alebo rušivé momenty, napríklad 
iný pes alebo osoba, ktorá by 
prekážala v jeho práci. 

Ako prebieha taký výcvik? 
S koľkými psami, prípadne s 
akými rasami trénujete? 
- Na cvičiaku sa schádzame o 9,00 v 
nedeľu a o 17,00 cez týždeň. Výcvik 
prebieha asi tak, že podľa poradia, 
v akom sme prišli, nastupujeme 
na pľac. U nás sa poväčšinou 

cvičia nemeckí ovčiaci, belgickí 
ovčiaci, ale máme tiež rotvajlera, 
dobermana a bacereona. 
o Vraj chodievate so psami, ktoré 
trénujete, aj na preteky a máte za 
sebou niekoľko veľkých úspechov. 
Vedeli by ste vymenovať aspoň tie 
najvýznamnejšie? 
- S viacerými psami som sa 
zúčastnil Majstrovstiev Slovenska 
podľa vrcholovej skúšky IPO 3. 
Dvakrát mám vyhratú SVV 1 
a trikrát IPO 1. A keďže som aj 
výcvikár a figurant, šesťkrát som 
sa zúčastnil aj Mastrovstiev sveta 
v rôznych štátoch s reprezentáciou 
Slovenska. V našom klube máme 
majstra Slovenska 2016 podľa 
skúšky SVV 1. A psovoda, ktorý 
sa po dvadsiatykrát prebojoval na 

Majstrovstvá sveta podľa IPO 3, 
ktoré sa budú v roku 2017 konať 
v Nemecku v meste Meppen. 
Takto sa snažíme kynológiou 
reprezentovať našu obec.

pripravila: Mgr. Mária Májeková 
foto: Šimon Halás

Deti sa zabávali na Halloween party v maskách
Masky, tanec, šašovky, kreatívne dielne a veľa zábavy – toto všet-
ko ste mohli zažiť v piatok 28. októbra v kultúrnom centre v našej 
obci na detskej „Halloween party“, ktorú otvorila vedúca detské-
ho folklórneho súboru Úľanček Katarína Spišáková. Kultúrne 
centrum bolo vyzdobené ozaj halloweensky, k čomu nemalou 
mierou prispela Zuzana Michniková a mládežníci obce. Takmer 
celým podujatím deti sprevádzali vysmiate šašovky z Ovo Šaško-
vo, ktoré si pre ne pripravili rôzne vtipné aktivity či súťaže. Deti 
mali takisto k dispozícii svoj kútik, tzv. kreatívne dielne, kde sa 
mohli venovať kresleniu, tvoreniu náramkov či iných veselých 
výtvorov z gaštanov. V závere nechýbalo ani vyhodnotenie o naj-
krajšiu rodinnú masku a najoriginálnejšiu detskú masku. Deti tak 
mali možnosť predstaviť sa v tých najrozličnejších maskách – cez 
bosorky, princezné až po víly, včielky či rôzne zvieratká. Aj vďaka 
bohatému občerstveniu, ktoré pre ne pripravili mamičky, vydržali 
deti tancovať a zabávať sa až do neskorých večerných hodín.

- Mgr. Mária Májeková - 
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Spoločenská kronika
Úľany nad Žitavou
jún 2016 – november 2016

Narodili sa 
Jessica Takáčová ...................................................... 17.06.2016
Dorota Plevová........................................................ 09.07.2016
Urban Uhrík ............................................................ 26.07.2016
Jerguš Uhrík ............................................................ 26.07.2016
Tereza Tóthová ........................................................ 18.08.2016
Nikolas Chovan ...................................................... 05.09.2016
Diana Kubištelová ................................................... 11.11.2016

Uzavreli manželstvo
Ladislav Šenkery – Anna Rolínová ...................... 23.06.2016
Jozef Michalík – Beata Pečimúthová .................... 13.08.2016
Martin Šustek – Veronika Sepešiová .................... 10.09.2016
Ivan Gajdoš – Jana Janičová .................................. 17.09.2016
Martin Kosiba – Mária Krčmárová ...................... 24.09.2016
Martin Hraška – Lucia Chlebanová ..................... 24.09.2016
Tomáš Tesák – Martina Bučeková ........................ 24.09.2016
Štefan Pečimúth – Silvia Vlačuhová..................... 18.10.2016
Martin Vacho – Alena Gavaľová .......................... 11.11.2016
Lukáš Kurča – Lucia Vančíková ............................ 12.11.2016
Mário Hlavačka – Martina Kozlíková .................. 26.11.2016

Zomreli
Valéria Grofčíková  ................................................. 05.02.1925 – 02.06.2016
Juliana Ostrožlíková ............................................... 08.01.1931 – 09.06.2016
Anna Fibichová ....................................................... 07.05.1925 – 19.06.2016
Leon Buranský ........................................................ 25.05.1934 – 23.06.2016
Lýdia Kočiová .......................................................... 18.12.1949 – 26.06.2016
Dušan Štefánik  ....................................................... 28.03.1947 – 26.07.2016
Helena Oslancová ................................................... 20.12.1932 – 03.08.2016
Rozália Kuchyneková ............................................. 17.12.1931 – 10.10.2016
Anna Buranská ....................................................... 12.09.1937 – 12.10.2016
Mária Malíková ....................................................... 11.02.1961 – 30.11.2016

Z priateľských stretnutí k oficiálnemu združeniu alebo 
ako vznikol futbalový klub 1. FC v Úľanoch nad Žitavou....

Futbalový klub 1. FC je 
miestna organizácia a súčasne 
občianske združenie 
združujúce partiu bývalých 
futbalistov, ktorí hrávajú 
futbal rekreačne a stretávajú 
sa v duchu športovej zábavy 
a kamarátstva. Každý rok 
organizujú množstvo akcií 
a veľkou mierou sa podieľajú 
i na udržiavaní futbalového 
ihriska. Bez nich by úľanský 
futbal nebol tým, čím je dnes. 
O fungovaní klubu 1. FC, 
ktorý na budúci rok oslávi 25. 
výročie svojho založenia, nám 
viac prezradili jeho členovia 
Jozef Miko, Juraj Vacho 
a Vladimír Magula.
Kedy a z koho iniciatívy 
vznikol 1. FC?
J.Miko: Začínali sme spontánne, 
najskôr sme sa stretávali na 
malom školskom ihrisku, až 
neskôr to nabralo pravidelný 
kurz. Prešli sme na veľké ihrisko, 
urobili sme bránky a odvtedy 
sa tam spolu stretávame každú 
nedeľu. 
V.Magula:  V 1. FC som už 16 
rokov, ale predsedom som iba 
posledných 7 rokov. Klub vznikol 
v roku 1992, ale ako občianske 
združenie sme sa zaregistrovali 
až v roku 2004. Máme teda aj 
financie, ktoré získavame vďaka 
ročným členským poplatkom, ale 
najmä vďaka 2 % z dane, takže 
z toho vieme zabezpečiť aj nejaké 
akcie. 
Koľko členov združujete? 
J.Vacho: Aktuálne máme 
28 členov a takýto stav býva 
posledných 5-6 rokov. Členská 
základňa sa priebežne dopĺňa 
o mladších. Pre starších – 
verných máme v klube okrem 
toho taký zvyk, že na 50-tku 
dostane každý červeno-čierny 
dres. Momentálne máme už 15 

päťdesiatnikov s týmito dresmi. Je 
to taká naša tradícia. Oslávenec 
pripraví posedenie, dostane dres 
a našu kroniku s fotkami, na 
ktorých figuruje, spolu s textami 
starších pesničiek z regiónu, ktoré 
sme dodnes udržali pri živote. Tie 
spievame na našich akciách.
Ako často sa stretávate a pri 
akých príležitostiach? 
V.Magula: Naša činnosť je 
v podstate rozdelená na dve 
sezóny, letná od Jozefa do 
Martina a potom zimná od 
Martina do Jozefa. V lete 
hrávame na ihrisku TJ 
Lokomotíva a v zime v telocvični 
v Dolnom Ohaji. 
J.Vacho: Okrem toho v lete 
mávame asi 4 či 5 zápasov, 
kedy súperíme aj proti iným 
mužstvám z okolia. V septembri 
chodíme napríklad na hody do 
Bánova hrať proti starým pánom, 
ktorí nás vždy pozvú. Koncom 
augusta sa stretávame so starými 
pánmi z Vrábeľ a takisto sa 
takto striedame i s Trávnicou. 
Raz chodia oni k nám a raz 
my k nim. Sú to všetko také 

výmenné futbalové zápasy, uvarí 
sa guľáš, upečie klobása... Nech 
to má nielen športovú, ale aj 
spoločenskú úroveň.
J.Miko: Dobré kontakty 
máme tiež s Veľkým Zálužím, 
Pliešovcami a potom nám 
Vlado Magula vybavil cez 
Cech maliarov Slovenska 
futbalové akcie v Šardiciach 
a v Zbraslaviciach v Čechách. 
V.Magula: Snažíme sa chodiť 
na miesta, kde aj niečo vidíme, 
takto sme boli napríklad v roku 
2009 ( v spolupráci s Mirom 
Vachom, ktorý tam žije) na výlete 
v nemeckom Mníchove. 
Vraj zabezpečujete na 
futbalovom ihrisku aj pomocné 
práce... 
J.Vacho: Áno, ihrisko kosíme 
pravidelne tretí rok, staráme 
sa o to, aby bolo v dobrom 
stave. Kosenie a linovanie 
má na starosti Pišta Šimeg, 
Jozef„Šangala“, Marcel Čvirik, 
Tono Bulava, Luboš Németh o 
financie sa stará Vlado Magula. 
Postavili sme prekrytie tribúny 
a istý čas sa z našich financií 

dokonca 
vykryl tréner. 
Jednoducho 
chceme, aby 
sa to tu udržiavalo. Nie je to 
jednoduché v dnešnej dobe, ale 
chceme aspoň niečím prispieť. 
J.Miko: Nedávno sme mali 
schôdzu, ktorú organizovalo 
„áčko“, kde sa diskutovalo 
o závlahe, ktorá by sa mala na 
ihrisku spraviť formou brigád, 
takže aj tu by sme chceli byť 
nápomocní. 
Aké ďalšie akcie ešte svojou 
činnosťou podporujete? 
V.Magula: Snažíme sa podporiť 
mládežnícky futbal v Úľanoch, 
ktorý je dlhodobo zanedbávaný. 
V lete pre nich organizujeme 
turnaje na ihrisku TJ alebo 

v zime v hale v Šuranoch. Ak 
chceme mať vlastné Á-čko 
musíme si vychovať dorast. 
Počas zimných prázdnin 
organizujeme na obecnom úrade 
pingpongové turnaje pre žiakov 
zo školy a aj pre dospelých. 
Snažíme sa podporiť všetko, čo 
sa dá...  Prispeli sme tiež na novú 
preliezku na detskom ihrisku, 
podporujeme obecné akcie, 
prispievame do tomboly... 
Snažíte sa poradiť pri hre aj 
mladším hráčom?
J.Vacho: Samozrejme, ale na to 
majú hlavne trénera. Snažíme 
sa nájsť súhru, pretože oni 
hrajú predsa len trochu iným 
spôsobom ako my. U nás je to 
v hlavách, u nich ešte v nohách. 
Vek nám už nedovolí rovnať sa 
týmto mladým hráčom... 
V.Magula: Pre nás je 
prvoradým cieľom dohrať 
zápas v zdraví, v pondelok ísť 
oddýchnutí do roboty a tešiť sa 
na ďalší víkend. 

pýtala sa: Mgr. Mária Májeková

1. FC 20. výročie založenia 
- horný rad zľava Jozef Miko, Vladimír Magula, dolný rad prvý zľava Juraj Vacho


