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prihováram sa vám prostredníctvom 
nášho časopisu poslednýkrát v tomto 
roku. Možno očakávate výpočet 
úspechov a neúspechov v roku 2019, 
ale to by som si rád nechal až na budúci 
rok, keď bude definitívne známe, čo 
sa nám v tomto roku podarilo a čo 
nie. Teraz by som chcel rozprávať o 
našej obci a o ľuďoch, ktorí tu žijú, 
tak ako sa mi podarilo nahliadnuť do 
ich života v roku 2019.  Keď som sa 
rozhodol kandidovať na post starostu 
v našej obci, bol som pre mnohých z 
vás neznámym človekom, no napriek 
tomu ste mi dali svoju dôveru, za čo 
som veľmi vďačný. Na druhej strane 
bolo z mojej strany veľmi naivné 
myslieť si, že keď rozumiem rozpočtu 
a keď si naštudujem všetky verejné 
dokumenty, budem rozumieť aj obci. 
S odstupom času vidím, že v deň, keď 
som nastúpil do úradu, som koloritu 
Úľan nad Žitavou nerozumel. Našťastie 

prišli prvé stretnutia s občianskymi 
združeniami a výročné schôdze, kde 
som bol pozývaný. Všade tam som 
mohol počúvať príbehy ľudí žijúcich v 
Úľanoch nad Žitavou, veselé historky z 
minulosti obce a začal som rozumieť. 
Začal som chápať, čo to znamená byť 
Úľančan vďaka vašej ochote podeliť 
sa o názory, o spomienky a o lásku k 
obci, ktorá sa niekedy skrývala aj za 
konfrontáciami a nedorozumeniami.   
Vianočné obdobie je hlavne o láske, o 
láske k obci, o láske v rodine a medzi 
priateľmi a o ochote podeliť sa s ňou aj 
možno s úplne neznámymi ľuďmi, ako 
som bol aj ja na začiatku roka 2019. 
Všetkým vám želám krásne prežitie 
vianočných sviatkov a našim deťom 
želám, aby si pod stromčekom našli 
okrem darčekov aj rodinnú pohodu, 
ktorá sa niekedy v hektickosti Vianoc 
vytráca. Do nového roku všetkým 
želám veľa úspechov v osobnom aj 

pracovnom živote, veľa zdravia a síl 
zdolávať výzvy, ktoré nám rok 2020 
pripraví. 

S úctou, 
 Ing. Rudolf Frýželka

starosta obce Úľany nad Žitavou

Vážení spoluobčania,

Záhradkári ukončili svoj úspešný rok  
Svätomartinským požehnaním mladých vín

„Každé víno prechádza rôznymi fázami života. Na svojom začiatku je 
nezrelé svojou naivitou a neskúsenosťou. Je veľmi svieže, ale ešte stále 
akoby neposkladané a nedokončené. Týždne a niekedy roky trvá, kým z 
takéhoto vína vyrastie a dozreje do dospelosti. Samozrejme, inak sa na 
fenomén mladého vína pozerajú obchodníci. Pre nich je najlepšie víno 
predané víno. Dnes už nikto nepochybuje o tom, že nebývalý záujem 
o mladé vína priniesol nový svet. Rozmach vinohradníctva a vinárstva, 
nové technológie, vedecký výskum a jeho aplikácia priniesli nové po-
znatky a pohľady na odrody a technologické postupy. Pestovanie vini-
ča nie je už len obyčajná poľnohospodárska činnosť, výsledkom ktorej 
je hrozno. Je to zároveň riadený proces, počas ktorého chceme získať 
hrozno takej kvality, aby zodpovedal štýlu vína, aké chceme vyrábať a 
pre koho chceme vyrábať.“ Práve tieto slová spomenul okrem života 

sv. Martina, patróna nášho kostola, vo svojom slávnostnom príhovore 
predseda ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Úľanoch nad Žitavou 
Juraj Kmeťo pri príležitosti Svätomartinského požehnania mladých 
vín, ktoré sa konalo v sobotu 16. novembra 2019 v Kultúrnom centre. 
Toto tradičné podujatie prišli podporiť nielen občania našej obce, ale 
i vinári a záhradkári z Dolného Požitavia, a to z obcí Maňa, Kmeťo-
vo, Mojzesovo, Šurany, Lipová a Palárikovo. Osobitné pozvanie prijali 
i tajomník OV SZZ v Nových Zámkoch Milan Kajan a správca našej 
farnosti vdp. Milan Šuliak, ktorý po príhovore mladé vína požehnal. 
Príjemným podvečerom s ochutnávkou požehnaných mladých vín a 
koštovkou slaných dobrôt, ktoré napiekli šikovné gazdinky záhradká-
rov, sa niesli ľudové piesne v podaní folklórneho súboru Úľančanka a k 
znamenitej atmosfére prispelo svojou hudbou i Duo Sírius.
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Chcete lietať v oblakoch každý deň? Vyskúšajte si prácu letušky
Medzi našimi obyvateľmi v  obci sa nájdu aj takí jednotlivci, ktorí 
nahliadli do rôznych kútov sveta a  nadobudli tak množstvo 
nezabudnuteľných zážitkov a spomienok. Jednou z  nich je aj 
Kristína Melišková, ktorá si na vlastnej koži vyskúšala prácu letušky 
v  spoločnosti Flynas v  Saudskej Arábii, kde pracovala od roku 2014 
po dobu dvoch rokov. Dnes je za túto skúsenosť vďačná, pretože jej 
umožnila vidieť kus sveta a získať veľa pekných priateľstiev.   

K práci letušky sa dostala úplnou náhodou
Mnohí z  nás raz možno uvažovali nad tým, aké je to byť tisícky 
kilometrov vo vzduchu, lietať z  miesta na miesto a  poznávať svet. 
Zvláštnosťou ale je, že Kristína nad týmto povolaním zo začiatku vôbec 
neuvažovala. „Nikdy mi nenapadlo pracovať ako letuška. Škola sa mi 
chýlila ku koncu a ja som rozmýšľala nad stážou cez ISEC v zahraničí,“ 
spomína na obdobie, kedy sa začínala viac zaoberať tým, čo bude 
robiť po skončení vysokej školy. „Keď som mala všetko rozbehnuté, 

náhodou som sa dostala k inzerátu o nábore letušiek. Chvíľu som nad 
tým premýšľala a potom som sa na daný pohovor predsa len rozhodla 
ísť.“ Nakoniec to vyšlo a  ona sa mohla pomaly začať pripravovať na 
rozsiahly tréning, ktorý mal preveriť, či je naozaj vhodnou kandidátkou 
na túto pozíciu. 

Pracovný pohovor overí, či ste na túto prácu 
vhodný kandidát

Nároky na povolanie letušky sú podľa jej slov dosť veľké. Reprezentanti 
spoločnosti chcú vždy niečo konkrétne, na čo sa pri pohovoroch 
zameriavajú, a  čo hľadajú, vedia len oni. Dodnes má v  pamäti, že 
pohovor trval od rána až do neskorého večera. „Mal niekoľko kôl, 
po ktorých nám oznamovali, kto ostáva a  kto nie. Samozrejmosťou 
je angličtina, dôležité je, ako pôsobíte na ich HR. Neskôr nasledovalo 
rozdelenie do skupín a  spoločné riešenie alebo diskusia o  tematike, 
ktorú vám pridelia.“
Tento zložitý, no zato dôkladný proces mal slúžiť v prvom rade k tomu, 
aby reprezentanti spoločnosti videli, aké je vaše vyjadrovanie, ako sa 
viete presadiť a povedať si svoj názor. Zameriavali sa tiež na diskusiu 
tvárou v tvár, čo všetko letušky čaká, a ako sa dajú niektoré veci riešiť na 
palube lietadla. „Otázky boli veľmi konkrétne, celkovo sme absolvovali 
asi päť kôl. Ku koncu to ale bolo dosť stresujúce, zvlášť keď ste už po 
ôsmich hodinách sústredenia unavení,“ dodáva. 

Rozsiahly výcvik
Keď Kristína nastupovala na pozíciu letušky, nemala absolútne žiadne 
očakávania. „Dúfala som len, že tam budeme s  dievčatami, ktoré 
tam šli spolu so mnou, oporou jedna pre druhú, a  to sme aj boli.“ 
Samotnými pohovormi sa ale cesta k  tomuto povolaniu neskončila. 
Pred absolvovaním prvého letu museli prejsť všetky adeptky veľmi 

intenzívnym výcvikom, ktorý trval približne jeden mesiac. „Okrem 
deviatich hodín strávených v učebni každý deň nám ďalší čas zaberalo 
samoštúdium po večeroch. Nasledujúci deň bývalo vždy náhodné 
preskúšanie,“ vysvetľuje. „Kurz mal asi dvanásť kapitol, prešli sme 
si všetko od prvej pomoci, cez núdzové pristátie, ako zachádzať so 
záchrannými pomôckami, čo robiť v  prípade únosu lietadla, ohňa 
na palube, či ako zachádzať s  nebezpečnými predmetmi, ktoré sa aj 
napriek kontrole mohli dostať na let... Každá kapitola sa potom končila 
testom.“

Neoceniteľná skúsenosť
Mnohí berú povolanie letušky ako prácu snov. Čo ale Kristíne táto 
skúsenosť dala, bolo predovšetkým spoznanie pekných destinácií 
a  nadobudnutie väčšej trpezlivosti, ktorú využíva pri svojej súčasnej 
práci. „Skvelé tiež je, že s  bývalými kolegyňami zo Slovenska som 
v kontakte doteraz.“ Podľa nej je však táto práca fyzicky veľmi náročná, 
k  čomu prispievali najmä nepravidelný rozpis, preskúšanie pred 

každým letom, tlak v kabíne lietadla a občas nepochopiteľné správanie 
či požiadavky cestujúcich. „A  k  tomu sa všetko muselo robiť načas, 
aby nedošlo k meškaniu, čo bol niekedy naozaj problém.“ Obľúbenú 
destináciu síce nemala, ale rada lietala najmä do hlavných miest, kde 
bolo viac chápavejších ľudí, ktorí už mali dosť nalietaných kilometrov 
a let bol bez nejakých väčších problémov. 

Letušky zažívajú dennodenne kuriózne 
situácie

Kurióznych zážitkov sa na palube lietadiel udeje veľmi veľa a aj Kristína 
si na viaceré z nich doteraz spomína. „Pamätám si, ako prišla šťastná 
mamička s trojdňovým dieťatkom na palubu. Museli sme ich požiadať, 
aby odišli a  jej manžel aj napriek vysvetleniam, aké je to nebezpečné 
pre tak malé dieťa, stále našu žiadosť odmietal, až začal byť agresívny. 
Nakoniec však aj tak nemal na výber.“ Okrem toho sa takmer každý 
deň stretávala s  tým, že ženy nechceli sedieť vedľa mužov. Spolu 
s  ostanými letuškami tak musela často presádzať pasažierov, čo sa 
neskôr odzrkadlilo na veľkom meškaní daného letu. Zaujímavou je 
tiež príhoda súvisiaca s  kapitánom. „Ten si chcel raz vyskúšať prácu 
sprievodcu a keď sme mali všetko v kabíne zabezpečené pred pristátím, 
ohlásil oznam o nejakej historickej budove, ktorú môžu ľudia na palube 
aktuálne vidieť. Naklonil mierne aj lietadlo do strany, aby mali lepší 
výhľad. Samozrejme pasažieri sa odpútali, aby si to šli k druhej strane 
pozrieť, pričom  viacerí z  nich popadali.“ O  kuriózne prípady teda 
núdza nebola, a to ani mimo paluby lietadla. V obchodoch napríklad 
úplne absentovali skúšobné kabíny pre ženy. „Všetko sme si museli 
najskôr kúpiť, až potom vyskúšať, a  ak to nesedelo, priniesli sme to 
naspäť.“ Dnes je však toto obdobie pre Kristínu krásnou spomienkou, 
na ktorú doteraz s úsmevom a nostalgiou rada spomína. Nie každému 
sa totiž podarí doslova lietať v oblakoch každý deň. 
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Škola dáva deťom priateľstvá, skúsenosti  
a nezabudnuteľné spomienky...

V pondelok 2. septembra sa začal nový škol-
ský rok na území celého Slovenska. Žiaci a 
deti školy v Úľanoch nad Žitavou sa v sprievo-
de svojich najbližších zišli v priestoroch školy 
a škôlky, aby odštartovali svoju štafetu škol-
ského života, v ktorej získajú nové vedomosti, 
skúsenosti, priateľstvá. Škola je miestom, kde 
spoznajú mnoho nového: priateľstvo, ale aj 
problém nepochopenosti, vlastné kvality, ale 
aj nedostatky a s nimi pocit nedocenenosti, 
význam slov ctižiadosť a v praxi 
sa stretnú s pojmami, akými sú 
závisť, klamstvo, zodpovednosť. 
Jednoducho povedané, škola im 
pomaly odhaľuje nástrahy sú-
časného sveta a pomáha mladým 
ľuďom vstúpiť plynulým krokom 
do života.  Škola pre každého 
znamená niečo iné. Treba si však 
uvedomiť, že škola, to nie je len 
sivá, neesteticky vyzerajúca bu-
dova plná prísnych učiteľov. Pod 
pojmom škola sa skrýva detstvo a 
mladosť, slzy, smiech, pre niekto-
ré deti aj priestor pre ich osob-
nostný rozvoj, písomky plné ne-
istoty a oslobodzujúce zvonenie 
zvonca oznamujúce koniec hodi-
ny. Pre mnohých ľudí je dnes ško-
la samozrejmosťou a teda aj mož-
nosť získať základné vzdelanie vo 
vlastnej obci nepredstavuje pre 
nich nič výnimočné. Pedagogic-
kí a nepedagogickí zamestnanci 
ZŠ s MŠ sa poctivo starajú, aby 
zabezpečili plnohodnotný chod 
školy a materskej školy, šťastie 
detí a spokojnosť rodičov. Ná-
pomocnými sú  rodičia a starí 
rodičia detí, obecná samospráva, 
Rada rodičov, miestne organizá-
cie a podnikatelia.
Od začiatku školského roka 
ubehli skoro štyri mesiace plné 
školských povinností a školských 
aktivít. To, že škola žije zaniete-
ným tvorivým životom, potvr-
dzuje množstvo športových a vzdelávacích 
aktivít pre deti a rodičov. Snahou pracovní-
kov školy je poukázať na zdravý životný štýl. 
Pre naplnenie tohto cieľa žiaci dostávajú na 
desiatu mlieko a ovocie. Uskutočnila sa pred-
náška s výživovou poradkyňou Ing. Máriou 
Zelenajovou v sprievode Martina Budaja, 
ktorá zaujímavou formou poukázala na dô-
ležitosť dodržiavania zdravej životosprávy a 
sebadisciplíny.
Naša škola má za roky svojho fungovania 
svoje tradície, dôkazom čoho je svätá omša v 
miestnom kostole Sv. Martina, ktorá sa slúži 
za žiakov a deti, za zamestnancov školy na za-
čiatku a na konci školského roka. Tradíciou je 
aj prepojenie života detí a ich starých rodičov. 

Práve pre nich boli aj v tomto školskom roku 
pripravené rôzne tvorivé dielne v kmeňových 
triedach detí. Starí rodičia boli aj svedkami 
vyučovacieho procesu ich vnúčat. Nezabúda-
me ani na starých ľudí, ktorých vnúčatá nena-
vštevujú našu školu. Žiaci v mesiaci novem-
ber zo srdca darovali starým ľuďom v obci ako 
prejav úcty pozdrav v podobe pohľadnice. Pri 
mnohých školských aktivitách okrem toho 
myslíme na najbližších našich detí. Práve táto 

snaha sa prejavila aj v ich pozvaní na Pred-
sviatočné tvorivé dielne pod vedením PhDr. 
Romany Pitekovej dipl.mt.l., počas ktorých 
boli prevedené ukážky zdobenia medovní-
kov a výrobky z včelieho medu a keramickej 
hliny. Pani vychovávateľka Mgr. Andrea Fi-
bichová predstavila žiakom techniku výroby 
anjelikov zo sadry. V materskej škole boli 
zorganizované jesenné tvorivé dielne. Každé 
takéto  stretnutia sú cenné tým, že deti a ich 
najbližší mohli stráviť spolu nejaký čas. Popri 
tradíciách sa nebránime ani novotám, ktoré 
prináša doba. Takou novinkou je aj podpora 
Športového streleckého klubu HT pod vede-
ním Andreja Himpána zo strany školy. Aj keď 
je klub so svojím fungovaním iba na začiatku, 

výsledky svojej činnosti sú už na svete. Žiaci 
radi navštevujú strelecké tréningy. Sme radi, 
že si tu každý žiak nájde svoju záľubu. Pre 
odhalenie svojich talentov fungujú na pôde 
školy záujmové útvary s rôznym zamera-
ním. Napríklad krúžok priateľov prírody a 
poľovníctva pod vedením poľovníka Mariá-
na Ostrožlíka poukazuje na krásu prírody a 
má žiakov naučiť pochopiť život zvierat.  Pre 
utuženie detského kolektívu škola zorgani-

zovala zájazd na futbalový zápas 
na Tehelnom poli. Pre žiakov to 
bol neopakovateľný zážitok vi-
dieť na vlastné oči nový štadión 
a známych hráčov slovenského 
futbalu. Hudobný zážitok si žiaci 
mohli plnými dúškami vychut-
návať počas vystúpenia členov 
OZ Škola života Radka Pažeja 
a Jara Gaža. Výchovné momen-
ty a nástrahy kyberšikany boli 
vysvetlené príslušníkmi PZ SR, 
policajným kapitánom Mgr. M. 
Žichlom a nadporučíkom Mgr. P. 
Chovancom.
Svoje vedomosti  žiaci preukázali 
počas riešenia školských olym-
piád a takých súťaží, akými sú 
napríklad Všetkovedko a Expert-
-geniality šou. Ťažkou a novou 
skúškou pre našich žiakov bolo 
Testovanie 5-2019. Škola je zapo-
jená do aktivít národného pro-
jektu IT Akadémia – vzdeláva-
nie pre 21. storočie, čím chceme 
zlepšiť povedomie detí v oblasti 
informatiky. V  škole dbáme na 
plnenie cieľov enviromentálnej 
výchovy, regionálnej výchovy, 
protidrogovej výchovy  a výcho-
vy k manželstvu a rodičovstvu. 
Máme tiež vypracované vlastné 
nasledovné projekty:  „Včielka 
Úľanka rada športuje“, „Dúha na 
tanieri, dúha v pohári...  zdravie 
našim žiakom vyčarí“.  Počas vy-
učovania a školských aktivít sa 

všetci správame voči sebe úctivo, sme dobrí 
jeden voči druhému. Priania, ktoré zaznejú 
počas vianočných sviatkov, sa snažíme uplat-
ňovať v každodennom živote školskej rodiny. 
Keď sa môže zdať, že škola je len pôvodcom 
problémov a neustálych obmedzení, ohodno-
tiť školu ako neužitočnú by nemal nikto. Kaž-
dému škola čosi dáva a okrem vzdelania sú 
to v neposlednom rade priatelia, skúsenosti 
a nezabudnuteľné spomienky. V mene žiakov, 
detí a zamestnancov školy prajem všetkým 
ľuďom krásne prežitie vianočných sviatkov, 
príjemnú atmosféru v kruhu blízkych, šťastie 
a lásku po celý Nový rok 2020! 

Mgr. Oksana Ostrožlíková, 
riaditeľka ZŠ s MŠ v Úľanoch nad Žitavou
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O tom, že čas je neúprosný, sa každým dňom presviedča-
me aj my v materskej škole. A pri práci s deťmi je to ešte 
hektickejšie, pretože musíme nielen svedomito a poctivo 
vykonávať výchovno-vzdelávaciu činnosť, ale s deťmi pri-
pravujeme aj kultúrne programy k rôznym udalostiam. 
Tak tomu bolo aj v uplynulom kalendárnom roku, ktorý sa 
nám pomaly, ale isto končí. Hneď po zimných prázdninách 
a dňoch plných oddychu sme sa pustili do práce. Najskôr 
bolo potrebné znovu sa aklimatizovať na prostredie a po-
vinnosti súvisiace s pobytom v materskej škole. Keďže nám 
počasie doprialo aj sneh, venovali sme sa najmä zimným 
sezónnym činnostiam, chodili sme sa spúšťať na neďale-
kú hrádzu, veľa sme využívali aj školský dvor, kde sa deti 
sánkovali, guľovali, stavali snehuliakov.  V rámci spoluprá-
ce so základnou školou naši predškoláci navštívili svojich 
starších kamarátov v prvej triede, boli sa pozrieť, ako sa im 
darí. V tomto chladnom období našu materskú školu na-
vštívilo divadielko „Dúha“ so svojím bábkovým predstave-
ním „Myšky sa hrajú“. A potom už prišlo obdobie fašiangov 
a s ním spojený KARNEVAL, ktorého sa deti už nevedeli 
dočkať. Každé jedno dieťa bolo za masku samozrejme od-
menené, nechýbal pamätný list a hostinka v podobe ovocia. 
A zrazu zaklopal na dvere ďalší mesiac, ktorého hlavnou 
témou boli knihy. Deti sa s nimi hravou formou obozna-
movali a učili sa, prečo sú v našom živote dôležité. Koniec 
marca bol pre všetkých náročný, pretože bola v materskej 
škole pani inšpektorka zo štátnej školskej inšpekcie, ktorá 
u nás vykonala komplexnú inšpekciu.  V apríli takisto ne-
bola núdza o rôzne aktivity. Na začiatku 
mesiaca si predškoláci s pani učiteľkami 
pripravili otvorenú hodinu pre rodičov, 
aby videli, ako sa ich ratolesti pripravu-
jú na zápis do I. ročníka. Dňa zápisu sa 
deti zúčastnili v sprievode svojich rodi-
čov a podporiť ich prišli i pani učiteľky 
z materskej školy. Po vážnych povin-
nostiach sme sa mohli konečne venovať 
aj prichádzajúcim sviatkom jari, Veľkej 
noci. Deti sa v rámci ľudových tradícií 
oboznamovali so zvykmi, ktoré súvisia 
s týmto obdobím. Taktiež sme si for-
mou hry a vychádzky pripomenuli Deň 
Zeme. Záver mesiaca patril tradičnému 
škôlkarskému foteniu, z ktorého si každé 
dieťa odnieslo pamiatku na tento krásny 
čas. V máji sme sa vybrali do Starého 
divadla v Nitre na predstavenie „Danka 
a Janka“. A keďže je tento mesiac výni-
močný tým, že v ňom majú sviatok naše 
milované mamičky, deti sa po návšteve 
divadla príprave programu pre mamin-
ky venovali naplno. Vystúpili v ňom všetky detičky s bohato priprave-
ným programom. Deti z predškolskej triedy vystúpili aj na akadémii 
ku Dňu matiek na obecnom úrade. V tomto období prebiehal aj zápis 
do materskej školy.  Posledný mesiac školského roka začína ako vždy 
sviatkom detí, ktorý sme, ako už býva tradíciou, oslávili na veľkom ih-

risku spolu so všetkými deťmi. Predškolské deti sa zúčastnili aj ukážky 
práce hasičov, ktorá prebiehala v priestoroch základnej školy. Koniec 
mesiaca v našej materskej škole patrí jednoznačne predškolákom a ich 
rozlúčkovej slávnosti. Predškoláci si pripravili pod vedením paní uči-
teliek krátky program, ktorým sa rozlúčili s materskou školou. Aby sa 
ľahšie odchádzalo, dostali aj darčeky, o ktoré sa postarali rodičia spo-
lu s vedením ZŠ s MŠ. A potom už „hurá prázdniny“. Tie však zase 
prešli ako voda a my sme sa opäť po dlhej dobe zišli v materskej ško-
le. S prvým mesiacom školského roka sú vždy spojené starosti, ako si 
nové deti zvyknú na pobyt v materskej škole. Ich adaptácia bola vcelku 
dobrá, dokonca aj počasie nám doprialo dlhú a teplú jeseň, ktorá nám 
umožnila pobyt vonku. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali „Tekvič-
kové popoludnie“, ktorého sa zúčastnili deti spolu s rodičmi.  V tomto 
období zavítalo do našej materskej školy divadielko Slniečko s predsta-
vením „Malí huncúti“. Svoju činnosť začala aj pani logopedička, ktorá 
k nám prichádza každý druhý týždeň. Od októbra máme rozbehnutý 
i krúžok anglického jazyka, ktorý prebieha dvakrát do týždňa. Pomaly 
sme sa prehupli ku koncu kalendárneho roka, kedy nám opäť klopú na 
dvere najkrajšie sviatky v roku - VIANOCE. A s tým ďalšie zaujímavé 
aktivity, vrátane nácviku programu na vianočné posedenie, konajúce 
sa v materskej škole spojené s tvorivými dielňami. Deti z triedy Bo-
cianov vystúpili taktiež na akadémii v Kultúrnom centre.  A všetko sa 
začína odznova, ale o tom je vlastne život, a nielen ten škôlkarsky.

Bc. Andrea Ščevlíková, 
zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ, učiteľka pre MŠ

Ako plynie rok v našej 
úľanskej škôlke...
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Kynologický klub Úľany nad Žitavou

Základná organizácia Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých v Úľanoch nad Žitavou

Keďže sa nám blíži koniec roka a kynologickú sezónu už máme za sebou, je tu čas na zhodnotenie činnosti nášho klubu v roku 2019. V danom roku 
sme sa ako vždy stretávali každý štvrtok a každú nedeľu v našom areáli, kde sme poctivo trénovali, čo sa nám aj vyplatilo a výsledky našej poctivej 
práce sa dostavili. Naši členovia sa totiž zúčastnili niekoľkých kynologických súťaží, kde dosiahli výborné výsledky, taktiež aj náš klub zorganizoval 
skúšky podľa Medzinárodného skúšobného poriadku pracovných psov IGP.  Dňa 23. marca 2019 sme zorganizovali skúšky podľa Mezinárodného 
skúšobného poriadku IGP. Zúčastnilo sa ich 10 psov, z toho z nášho klubu 6. Všetci zúčastnení splnili skúšky a s dobrým pocitom odchádzali po dob-
re odvedenom výkone. Z nášho klubu Jozef Lorinc so svojím psom Fabio Bria-dogs plemena Rotwailer zložil skúšku IGP3, Viliam Kobrčík so svojím 
psom Hurikan spod Štrbského štítu plemena Belgický ovčiak Malinois zložil skúšku IGP2 a so svojou sučkou Feria De Dagnik plemena Nemecký 
ovčiak zložil skúšku IGP1, Slavomír Štefánik so svojou sučkou Eta Čierny Achát plemena Nemecký ovčiak zložil skúšku IGP 1, Miroslav Čornák so 
svojou sučkou Cathy Helipeky plemena Nemecký ovčiak zložil skúšku IGP1, Anetka Jašová Kramarová so svojou sučkou Emy von der Mittelmark 
plemena Rotwailer zložila skúšku BH-VT. 13. apríla 2019 sa naši členovia zúčastnili oblastnej výstavy Nemeckých ovčiakov v Šamoríne, kde v triede 
dospelých získali pekné hodnotenie, a to Slavomír Štefánik so sučkou Eta Čierny Achát veľmi dobrý 1, a Miroslav Čornák so sučkou Cathy Helipeky 
veľmi dobrý 2. O mesiac neskôr, 4. mája 2019, sa naši členovia Slavomír Štefánik, Miroslav Čornák a Viliam Kobrčík zúčastnili bonitácie Nemeckých 
ovčiakov, kde dosiahli vynikajúce výsledky a splnili so svojimi sučkami podmienky do chovu. 26. mája 2019 náš člen Viliam Koberčík so svojou suč-
kou Feria de Dagnik reprezentoval náš klub ako aj našu obec v Kežmarku na Majstrovstvách Slovenskej republiky, ktoré usporiadala Slovenská únia 
chovateľov Nemeckých ov-
čiakov podľa Medzinárod-
ného skúšobného poriadku 
v kategórii IGP 1, kde sa mu 
podarilo vybojovať pekné 
druhé miesto. Pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa 
detí sme boli 1. júna potešiť 
detičky v obci Bučany pri 
Trnave, kde sme im spra-
vili ukážku výcviku našich 
psíkov, pričom táto ukáž-
ka zožala úspech, a taktiež 
16. júna sme robili ukáž-
ku výcviku našich psíkov 
na Deň otcov v našej obci.  
Dňa 7. septembra 2019 sa 
naša členka Anetka Jaššová 
Kramárová so svojím psom 
Baghir Ryan-dogs plemena 
Rotwailer zúčastnila klubo-
vej výstavy Rotwailer klub CZ Lomnice nad Popelkou, kde obsadila krásne prvé miesto. Začiatkom októbra sme organizovali už druhé skúšky tohto 
roku  podľa Medzinárodného skúšobného poriadku IGP, ktorých sa zúčastnilo 8 psov, z toho z nášho klubu 5. Všetci zúčastnení splnili skúšky, z 
toho skúšku BH-VT splnili z nášho klubu Lucia Ižová so svojím psom plemena Belgický  Ovčiak Malinois, Karinka Ižová so svojou sučkou plemena  
Belgický  Ovčiak Malinois, Štefan Kamenický so svojím psom Ikom plemena Nemecký ovčiak, Miroslav Čornák so svojou sučkou Dora Helipeky 
plemena Nemecký ovčiak a so svojou sučkou Cathy Helipeky taktiež plemena Nemecký ovčiak splnil skúšku IGP 2. To ale nebolo všetko. V tento deň 
mal náš klub svoje zastúpenie aj na Preteku o pohár primátora mesta Kolárovo podľa Medzinárodného skúšobného poriadku, kde si Jozef Lorinc so 
svojím psom Fabio Bria-dogs plemena Rotwailer vydobyl v kategórii IGP3 zaslúžené prvé miesto a Viliam Koberčík so svojím psom Hurikan Huri-
kan spod Štrbského štítu plemena Belgický ovčiak Malinois obsadil v kategórii IGP3 druhé miesto. Druhý novembrový deň sa náš člen Viliam Ko-
berčík so svojím psom Rash Lubinov Slovakia zúčastnil skúšok podľa Medzinárodného skúšobného poriadku IGP, ktoré sa konali v KK Pohranice, 
kde zložil skúšku BH-VT.  Na záver mi už len zostáva poďakovať sa všetkým našim členom za ich dobre odvedenú prácu a dôstojné reprezentovanie 
nášho kynologického klubu ako aj našej obci Úľany nad Žitavou, a popriať im mnoho úspechov v ich ďalšej práci. 

Slavomír Štefánik, predseda Kynologického klubu  v Úľanoch nad Žitavou

ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Úľanoch nad Žitavou pracovala usilovne po celý rok ako vždy, snaživé boli všetky členky výboru. 
Robili sme jednodňové zájazdy aj týždenný pobyt na jeseň vo Chvojnici. Navštívili sme napríklad muzikál Rasputin na Novej scéne v Bratislave, 
robili sme opekačku na štrkárni, v novembri sme boli v čokoládovni Hauswirth v rakúskom Kittsee a potom na dobrej husacine v Slovenskom 
Grobe. Zúčastnili sme sa tiež slávností vinobrania v Modre a ľadovej revue Ruský cirkus na ľade v Leviciach. Od 21. novembra 2019 sme ale našu 
činnosť v Slovenskom zväze zdravotne postihnutých ukončili a založili sme Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovenku, a v súvislosti s 
tým sme mali už aj ustanovujúcu schôdzu. Pozývame preto do našich radov všetkých, ktorí majú záujem, a nemusia to byť iba dôchodcovia. Stačí, 
ak majú nad päťdesiat rokov a chuť pracovať.                                                                    Veronika Fialová, predsedníčka ZOJDS v Úľanoch nad Žitavou
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Občianske združenie Bociania škôlka
Činnosť nášho OZ počas roku 2019 bola zameraná na aktivity, ktoré 
pomohli našej MŠ, a tým hlavne všetkým deťom navštevujúcich ma-
terskú školu skvalitniť materiálno-technické zabezpečenie výchovno-
-vzdelávacieho procesu detí. Naše aktivity boli smerované na získava-
nie finančných prostriedkov na zakúpenie inovatívnych a didaktických 
pomôcok, či už do interiéru, alebo exteriéru MŠ. Keďže narastá počet 
detí, ktoré pravidelne navštevujú zariadenie MŠ, (v tomto šk. roku ich 

máme 48), nemôžeme ostať spať na vavrínoch, ale svojou obetavou 
prácou členov a výboru OZ realizujeme činnosti počas celého školské-
ho roka. Naše členky OZ zorganizovali po prvýkrát dňa 9.3.2019 jarnú 
burzu detského oblečenia a ponúkli mamičkám možnosť lacného a 
kvalitného nákupu pre svoje detičky. Ten, kto to využil, dobre a lacno 
nakúpil. V máji sme zorganizovali brigádu na dopravnom ihrisku, kde 
sme využili poskytnutú dotáciu podaním projektu na VÚC Nitra. Zo 
získaných finančných prostriedkov sme zakúpili umelý trávnik a od-
rážadlá, ktoré deti využívajú počas pobytu v MŠ. V júni sa nám poda-

rilo zakúpiť pre deti 
nové šatňové skrin-
ky a vymaľovať šat-
ňu, kde sme dané 
skrinky umiestnili. 
Takto sme zútulnili 
šatňové priestory 
a umožnili deťom 
odkladať svoje veci 
do nižších skri-
niek samostatne.  
V mesiaci október 
sme zorganizovali 
s deťmi a s pomo-
cou členov OZ je-
sennú brigádu na 
školskom dvore pri 
vysádzaní zelene. 
Každý budúci ško-
lák si zasadil s rodi-
čom svoj stromček, 
o ktorý sa pravidel-
ným polievaním stará. Náš školský areál je veľký a výsadbou zelene 
vedieme deti k ochrane a k starostlivosti o prírodu. Určite nebudú ničiť 
to, čo si sami zasadili, ale práve naopak, budú zodpovedne pristupo-
vať k ochrane a skrášľovaní životného prostredia. Mesiac október bol 
na našu činnosť bohatý, podávali sme na Nitriansky samosprávny kraj 
žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu. V sobotu 
26. októbra sme po dohode s členkami výboru OZ zorganizovali po 
druhýkrát jesennú burzu detského oblečenia. Získané finančné pros-
triedky budú opäť smerovať pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu našich detí. Rok 2019 sa nám chýli ku koncu, blížia sa najkraj-
šie sviatky v roku, na ktoré sa najviac tešia naše detičky, a preto mi nedá 
touto cestou nepoďakovať sa všetkým členom OZ a ľuďom dobrej vôle 
za ich obetavú a nezištnú pomoc. Všetkým prajem krásne Vianoce v 
kruhu svojich rodín a nový rok nech je bohatý na stretnutia, v ktorom 
nám dobrí ľudia rozdávajú spokojnosť a šťastie.

Jana Hnátová, predsedníčka OZ Bociania škôlka

Baví ju spev, tanec, gymnastika, kreslenie i hra na hudobných nástrojoch. 
A v odhodlaní učiť sa ďalšie nové veci pokračuje i naďalej...

O tom, že v našej obci máme šikovných a 
talentovaných občanov, sa presviedčame 
každým rokom. Či už ide o športové, ume-
lecké alebo iné úspechy, rodáci robia dobré 
meno nielen sebe, ale i našej obci. Jednou z 
nadaných Úľančanov je i Grétka Raslavská, 
ktorá svoj talent mohla naposledy predviesť 
počas programu pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším.  Grétka je žiačkou 7. roční-
ka Cirkevnej základnej školy v Šuranoch a 

dá sa povedať, že už od prvého kontaktu so 
školskými lavicami študuje súčasne i na Zá-
kladnej umeleckej škole Tibora Sládkoviča 
Šurany. „V prvom ročníku som začala chodiť 
na klavír, no ten ma po čase prestal zaujímať, 
tak som skončila pri speve,“ hovorí. Len pri 
ňom to však neostalo, pretože sa pred piati-
mi mesiacmi rozhodla skúsiť hru na ukelele, 
ktoré sa stalo jej najobľúbenejším hudobným 
nástrojom. „Je ľahký na učenie a určite ho 

odporúčam aj samoukom. Nehrám na ňom 
dlho, preto som zo seba bola sama prekva-
pená, že ma začal nejaký hudobný nástroj 
zaujímať. Predtým som k tomu mala akýsi 
odpor, ale keď som ho dostala na Vianoce, 
nenechám ho predsa zapadať prachom,“ 
usmieva sa. S hrou na ukulele a svojím spe-
vom sa napokon Grétka prezentovala aj v 
Kultúrnom centre, kde v rámci programu, 
ktorý bol zameraný na úctu k starším, odo-
hrala a odspievala pieseň Baránok od Simy 
Martausovej.  Hoci najlepšie hrá na ukelele, i 
naďalej ostáva verná klavíru a flaute. „Chce-
la by som sa ešte naučiť hrať na gitare, ktorú 
mám doma, a mojím ďalším veľkým snom je 
i hra na bicích nástrojoch.“ Za svoj najväčší 
úspech považuje účasť vo významnej súťaži 
Showtime dance v Športovej hale v Levi-
ciach v apríli tohto roka, ktorá dopadla nad 
jej očakávania a ktorá jej priniesla pekné 2. 
miesto. Hoci má program niekedy dosť na-
bitý, vo voľnom čase rada kreslí a navyše sa 
učí gymnastiku a tanec. Ako to teda všetko 
stíha? „Mám taký rozvrh v hlave, čo kedy 
budem robiť, a tiež sa riadim mottom: Čo ťa 
nezabije, to ťa posilní,“ uzatvára s úsmevom. 
Aj pre nás ostatných by mohla byť Grétka 
inšpiráciou, že keď sa chce, dá sa zvládnuť 
všetko. S pevnou vôľou a odhodlaním totiž 
máte minimálne z polovice úspech zaručený. 



Na slovíčko s... poslancami z našej obce

Juraj Chovan
Hlavným motívom mojej poslaneckej práce je 
to, že chcem byť nápomocný nielen starostovi, 
ale aj všetkým občanom našej obce. Za veľkú 
výhodu považujem najmä skutočnosť, že som 
viac-menej vždy doma a viem byť tak pri rie-
šení obecných záležitostí neustále k dispozícii. 
Uplynulý rok hodnotím celkom pozitívne, na-
koľko sa nám podarilo zrealizovať viacero úloh, 
ktoré sme mali v pláne, ako napríklad odstrá-

nenie unimobunky pri Žitavane, ktorá bola v nebezpečnom a dezolát-
nom stave, a tiež sme začali s čiastočnými úpravami v Lipkárni, kde by 
sme chceli vysadiť viac zelene. 
S poslancami a starostom sa pri riešení a schvaľovaní požiadaviek vo 
väčšine vecí zhodneme. Do budúcna by sme chceli zrealizovať podľa 
finančných možností multifunkčné ihrisko, ktoré našej obci chýba, a 
v Lipkárni vybudovať amfiteáter, ktorý by občanom slúžil na kultúrne 
podujatia a zábavu. Občanom našej obce prajem krásne a veselé via-
nočné sviatky, veľa Božieho požehnania v našich rodinách, úspechy, 
šťastie a radosť v Novom roku 2020. 

Marcel Čvirik
Poslancom obecného zastupiteľstva som 
už štvrté volebné obdobie a z tohto dô-
vodu, ak mi to vek dovolí, chcem našej 
obci čo najviac pomáhať, aby sme ju 
mohli spoločne i naďalej zveľaďovať, hoci 
sa nám to nie vždy darí. Každý z nás, či 
už starosta, alebo poslanci, máme trochu 
iné predstavy o napredovaní obce, no 
napriek tomu verím, že sa to postupne 
dostane do zabehaných koľají a vytvo-
ríme si spoločnú cestu, ktorou pôjdeme. 
Uplynulý rok bol ťažký, v čele vedenia 
obce nastala zmena starostu a s ňou od-
lišné predstavy o fungovaní obce. Všetci 

vieme, že život na dedine je predsa len trochu rozdielny oproti životu v 
meste. Keď si zoberieme, čo našich občanov zaujíma, tak je to v prvom 
rade škola, poriadok v obci, odvoz komunálneho odpadu a nakoniec 
je dôležitá tiež spokojnosť samotných občanov. Samozrejme, nie kaž-
dému sa dá vo všetkom vyhovieť, ako sa hovorí, sto ľudí, sto názorov, 

ale napriek tomu si myslím, že tie hrany sa časom okrešú a po novom 
roku bude naša spolupráca lepšia. Aj pokiaľ ide o vízie našej základ-
nej školy do budúcna, s fungovaním ktorej sme sa v názoroch trochu 
rozišli. Podľa mňa je potrebné si riaditeľku školy vážiť a aj učiteľom by 
sme mali prejavovať patričnú úctu. I napriek tomu, že starosta je proti 
dofinancovaniu školy, všetci poslanci hlasovali za dofinancovanie. Pani 
riaditeľka však túto funkciu vykonáva už dva roky bez svojho vymeno-
vaného zástupcu, aby aj takýmto spôsobom mohla nejaké tie financie 
pre školu ušetriť. Preto dúfam, že nájdeme nejakú zlatú strednú cestu, 
prostredníctvom ktorej  sa i tieto problémy vyriešia. Starosta sa bude 
musieť prispôsobiť nám a my zasa jemu. Je nás tu veľa poslancov, ktorí 
sú v obecnom zastupiteľstve dve aj tri volebné obdobia, a teda vedia, aké 
možnosti sú na dedine, čo sa dá a čo sa nedá urobiť. Sme tu na to, aby 
sme vyhoveli v prvom rade občanom. Osobne vždy zahlasujeme za to, 
čo vyhovuje väčšine z nich ako nejakým malým skupinkám. Celkovo si 
ale myslím, že po tomto náročnom roku už nejaký konsenzus nastane 
a my nájdeme spoločnú reč, ako viesť obec v prospech nás všetkých. 
Našim občanom by som len poprial ku koncu roka veľa šťastia, zdravia, 
Božieho požehnania, nech do nového roka vstúpia len tou správnou 
pravou nohou, a aby tá naša obec bola taká, ako sa patrí. 

Martina Kosibová
Tak ako to vyplýva zo slova poslanec – je 
to pre mňa poslanie pracovať pre obča-
nov a obec. Som nápomocná vždy a vša-
de. Nemám problém zodvihnúť telefón či 
stretnúť sa s ľuďmi v ktorúkoľvek hodinu, 
vypočuť si ich a snažiť sa im pomôcť, 
alebo poradiť. Bolo to okamžité rozhod-
nutie bez štipky zaváhania. Osem rokov 
sme sa snažili obec zveľadiť a pritiahnuť 
občanov, aby nesedeli doma, ale podieľa-
li sa na dianí v obci. Viem, že nie všetci 
boli s našou prácou spokojní, ale všetkým 
vyhovieť sa jednoducho nedá. Som typ 
človeka, ktorý povie, čo si myslí a za svoj-
imi názormi si skalopevne stojím. Možno 

preto som tŕňom v oku mnohým našim občanom. Avšak práve toto je 
pre mňa ten hnací motor, byť stále v strehu a pracovať tak, aby ma nič a 
nikto neprekvapil. Tento rok bol pre mňa veľmi náročným. Nefunguje 
tu základná komunikácia medzi starostom, poslancami a hlavným kon-

trolórom. To je najväčší deficit, ktorý tu pociťujem. Dohody, ktoré sa 
odsúhlasia, sa jednoducho neplnia. V takomto prostredí je veľmi ťažké 
pracovať. Napriek tomu všetkému sa zo všetkých síl snažíme, aby obec 
nestagnovala a stále napredovala.  Základom zdravej a prekvitajúcej 
obce je mať fungujúcu školu a škôlku. Preto by som ocenila, aby sa tejto 
inštitúcii zo stany obce pomáhalo bez okolkov a zištnosti. Veď ona je tá, 
čo vychováva a vzdeláva deti (samozrejme po rodičoch), ktoré sú naša 
budúcnosť. Škola či škôlka nikdy neboli a ani nebudú rentabilné. Nie 
sú podnik, čo má zarábať peniaze, ale miesto, kde sa vedomosti odo-
vzdávajú z učiteľa na žiaka a to je k nezaplateniu. Môžeme byť radi, že v 
našej obci škola a škôlka stále fungujú. Čo by iné obce za to dali! Chýba 
mi tu ale nejaké centrum pre mamičky s detičkami. Riešili sme to aj v 
predchádzajúcom volebnom období, ale obec momentálne nedisponuje 
priestorom, ktorý by bol na to vhodný. Je mi to ľúto z toho dôvodu, že 
v obci máme veľmi šikovné a kreatívne mamičky. Možno ďalšia výzva, 
ktorej by som sa rada v budúcnosti venovala. Blížia sa najkrajšie sviatky 
roka, a preto mi dovoľte, vážení spoluobčania, aby som vám popriala 
krásne, požehnané, šťastné a veselé vianočné sviatky. Prežite ich v poho-
de v kruhu svojich blízkych a v novom roku nech vás sprevádza pevné 
zdravie na každom kroku.

Ondrej Turan
Ako som už dávnejšie pri našom prvom rozhovore pred rokom spomí-
nal, stať sa poslancom som sa rozhodol po rozhovore s bývalým pánom 
starostom Jurajom Ostrožlíkom. Motívom tejto poslaneckej práce je to, 
že môžem pomôcť svojim spoluobčanom a hlavne svojej obci. Pretože 
rozprávaním o problémoch, ktoré v našej obci máme, v krčme alebo na 
ulici sa nič nevyrieši. Uplynulý rok neviem veľmi zhodnotiť, nakoľko 
som na väčšine zastupiteľstiev chýbal, pretože som mal úraz a bol som 
vyše štyroch mesiacov PN. Z tohto dôvodu som sa obecných zastupi-
teľstiev zúčastňovať nemohol.  V každom kolektíve sa stane, že nie vždy 
všetci so všetkým súhlasia. Ako sa hovorí, sto ľudí, sto chutí, a preto aj u 
nás občas nastane situácia, keď nie vždy zdieľame na danú vec rovnaký 
názor. No v konečnom dôsledku sa snažíme robiť všetko tak, aby to bolo 
prospešné pre našu obec a spoluobčanov. Jediné, čo mi chýba a na čo 
som bol v predchádzajúcich ôsmich rokoch zvyknutý, je komunikácia 

medzi starostom a poslancami. Veľakrát sa 
stalo, že sa dozvedáme dôležité veci až na 
poslednú chvíľu a to nie je vôbec dobré. Do 
budúcna je podľa mňa najdôležitejšie, aby 
sa konečne otvorila nová ulička, ktorá je 
rovnobežná so Žitavskou ulicou. Vyriešila 
by veľa problémov, ktoré tam naši spoluob-
čania majú. Konečne je to však na dobrej 
ceste a ja dúfam, že sa to čo najskôr dotiah-
ne do úspešného konca, a my budeme mať 
v našej obci ďalšiu otvorenú uličku.  Keďže 
sa blížia Vianoce, chcel by som popriať na-
šim občanom pokojné prežitie vianočných 
sviatkov v kruhu svojich najbližších a nový rok nech je pre nich lepší, 
ako bol ten predchádzajúci. 

Veronika Fialová
Hoci som v minulom volebnom období nemala dostatok hlasov na 
to, aby som bola poslankyňou obecného zastupiteľstva, po odchode p. 
Ostrožlíkovej do funkcie riaditeľky základnej školy som sa poslankyňou 
na posledný polrok predsa len stala. Z tohto dôvodu som sa rozhodla 
do obecného zastupiteľstva kandidovať opäť, pretože som si myslela, že 
by som mohla pre obec ešte niečo urobiť i v mojom veku, a podarilo sa.  
Keďže som sa vždy zapájala do obecného diania, chcem byť i naďalej v 
tomto smere užitočná. Podľa mňa sa nový starosta dobre zhostil svojej 
funkcie, hoci všetci vieme, že všetko sa hneď vyriešiť nedá. Ale celkovo 
si myslím, že sa toho podarilo veľa. Iniciovali sme napríklad založenie 

folklórneho súboru Úľančanka. Spolu-
prácu s ostatnými poslancami hodnotím 
v určitých smeroch kladne, hoci mám 
výhrady v niektorých prípadoch... Veľmi 
by som chcela, aby sa podaril uskutočniť 
plán otvoriť novú cestu, a tak poskytnúť 
mladým ľuďom stavebné pozemky. Veľ-
mi by som si želala aj s prichádzajúcimi 
vianočnými sviatkami, aby boli ľudia v 
našej obci k sebe milší a viac pomáhali 
starostovi, a nielen POŽADOVALI, ALE 
AJ NIEČO SAMI DÁVALI.
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Na slovíčko s... poslancami z našej obce
Alena Červenková
Práca poslanca znamená stráviť veľa času 
pri uskutočňovaní vecí hlavne pre iných. 
Získať veľa priaznivcov a priateľov, ale aj 
veľa neprajníkov. Je to služba iným a čas-
té odchádzanie od rodiny. Napriek tomu 
musím povedať, že prácu poslanca mám 
rada, pretože je to jeden zo spôsobov, ako 
pomôcť ľuďom.  Tento rok nebol jedno-
duchý. Obec sa zapojila do viacerých vý-
ziev, z ktorých väčšina bola úspešná. No 
taktiež bolo veľa vecí urobených z vlast-
ných finančných zdrojov, ako napríklad 
nový vchod do školy, dorobenie brán na 
školskom ihrisku, oprava oplotenia na 

cintoríne a maľovanie jeho vstupných brán. Budovanie nových ulíc a 
vykúpenie pozemkov na tieto ulice je tiež väčšia investícia. Všetko vy-
žaduje nielen spoluprácu medzi poslancami, ale aj aktívnu spoluprácu 
našich spoluobčanov s poslancami a starostom. Som rada, že ľuďom nie 
je ľahostajné dianie v obci a v čoraz väčšom počte sa zúčastňujú obec-
ných zastupiteľstiev, pričom vyjadrujú svoje požiadavky a podnety na 
rôzne zmeny. Pred nami je ale stále veľa roboty, ako napríklad dobudo-
vanie chodníkov, obnova autobusových zastávok, vybudovanie sietí na 
novootvorených uliciach, a taktiež sa musíme všetci naučiť efektívnejšie 
nakladať s odpadmi. Verím, že spoločným úsilím sa nám veľa našich i 
vašich cieľov podarí naplniť.  Znovu je tu najkrajší mesiac v roku. Na 
okná už mráz nám kreslí, Vianoce nám pokoj vniesli. Nech sa všetka 
starosť zruší a zavládne pokoj v duši. Nech je vaše srdce obklopené lás-
kou všetkých blízkych a žiari šťastím jasne ako Betlehemská hviezda. 
Želám vám krásne prežitie vianočných sviatkov a v novom roku nech 
vás sprevádza len to najlepšie. 

Ing. Šimon Laho
Kandidovať za poslanca obecného zastupiteľstva som sa rozhodol, pre-
tože som lokálpatriot a chcel som sa podieľať na rozhodovaní o sme-
rovaní obce, priniesť na veci iný uhol pohľadu, podeliť sa o vedomosti, 
ktoré som nadobudol počas štúdia. Hlavnou motiváciou pre prácu v 
obecnom zastupiteľstve je snaha posunúť obec vo všetkých smeroch 
niekde ďalej, na iný level, ako sú ostatné obce na okolí, aby z toho mohli 
profitovať všetci občania, aj keď nie všetky rozhodnutia sú populárne a 
nie každému občanovi sa páčia. Rok 2019 bol pre mňa prvým rokom v 
zastupiteľstve, takže sme sa viac menej spoznávali v rámci zastupiteľstva 
s novým starostom, ale aj napriek tomu sa nám podarilo zorganizo-
vať znovu vydarený Fegýmešský kotlík, Beh oslobodenia, spomienkový 
zápas na Petra Šimega a Igora Fialku ... Zapojili sme sa do viacerých 
výziev, z ktorých bola úspešná napríklad výzva WiFi pre teba, ktorá za-
bezpečí bezplatné internetové pripojenie na verejných priestranstvách, 
ale najviac si cením, že sa nám podarilo nájsť finančné prostriedky a 
odvrátiť zánik druhého stupňa v miestnej základnej škole, čo by zname-
nalo začiatok konca celej Základnej školy s MŠ v Úľanoch nad Žitavou. 
Touto cestou by som sa rád poďakoval Mgr. Oksane Ostrožlíkovej za 
jej úsilie a dobrú a svedomitú prácu, ktorú  vykonáva v prospech ZŠ. 
Pokiaľ ide o ciele do budúcna, vláda koncom októbra schválila zámer 

na dotácie pre obce pod 2000 obyvate-
ľov na vybudovanie verejných kanalizá-
cií v hodnote 50 000 000 eur,  čo je pre 
našu obec veľmi slušná šanca, aby sme 
mali v našej obci konečne i kanalizáciu. 
Ďalej by som bol rád, keby sa nám po-
darilo vybudovať multifunkčné ihrisko v 
priestoroch futbalového ihriska, ktoré by 
slúžilo všetkým občanom obce, a takisto 
zrevitalizovať chodníky v obci, ktoré sú v 
katastrofálnom stave. Plánov mám v hla-
ve samozrejme veľa, ale plánovať môžeme 
iba do výšky obecného rozpočtu a pod-
ľa priorít, aby sme uspokojili čo najviac 
obyvateľov obce. Na záver by som sa chcel poďakovať ostatným členom 
obecného zastupiteľstva za konštruktívnu spoluprácu, aj keď sa nie vždy 
zhodneme, čo vôbec nie je na škodu, a dúfam, že posunieme obec spo-
ločne dopredu. Vážení občania, prajem vám príjemné prežitie vianoč-
ných sviatkov tak, ako si ich predstavujete v kruhu vašich najbližších, a 
do Nového roka 2020 vám prajem najmä veľa zdravia. P.S.: Na Štedrý 
večer nezabudnite na naše dobré úľanské zvyky. 

Ľubica Cendrowicz
Vrátim sa k rozhovoru z minulého roka, keď som už  na túto otázku odpo-
vedala, že mojou hlavnou motiváciou stať sa poslankyňou OZ bola túžba po 
živote. Po tom, aby sa táto obec opäť prebudila k životu, aby bola miestom, 
kde mladí nielen prežívajú, ale kde žijú svoje životy v plnosti, kde sa budujú 
vzťahy medzi občanmi, kde sa zo školy ozýva detský krik a kde v kostole 
vďačíme Bohu za všetky dary a milosti. Stále si však stojím aj za tým, že toto 
nie je len práca pre starostu a poslancov, ale pre všetkých občanov. Myslím 
si, že bol tento uplynulý rok veľmi náročný. Vzhľadom na to, že mám rodi-
nu a štyri deti a pracujem ako učiteľka, mojou prioritou boli v tomto roku 
a aj naďalej budú mladé rodiny, deti a mládež, pretože práve s nimi súvisí 
budúcnosť našej obce. Paradoxom je, že práve škola sa stala hlavným ter-
čom útokov mnohých občanov. Veria tomu, že škola je ako bezodná studňa, 
do ktorej vhadzujeme všetky finančné prostriedky našej obce. A ak by sme 
tú studňu zakopali, zostane nám veľký balík peňazí, ktoré obec bude môcť 
použiť v iných oblastiach. Táto vidina veľkého balíka však tak zaslepuje ich 
srdcia, že nepočujú a ani nechcú počuť pravdu súvisiacu s financiami obce. 
Ako poslankyňa viem, že pre každého občana je prioritou nejaká iná oblasť. 
Neznamená to, že ak sú mojou prioritou mladé rodiny, deti a mládež, k tým 
vašim oblastiam som ľahostajná a hádžem vám polená pod nohy, ako hovo-
ríte. Všetky oblasti sú pre našu dedinu dôležité, pretože práve oni tvoria to 
čaro našej obce. Uvedomte si však, že jednotlivé oblasti musia byť navzájom 
prepojené, pomáhať si a spolupracovať medzi sebou. Inak to čaro pomi-

nie. Pokiaľ ide o spoluprácu s ostatnými 
poslancami, budem úprimná. S niektorými 
sa mi spolupracovalo ľahšie, s niektorými 
ťažšie. No celkovo problémom celého OZ 
je komunikácia. Počas roka sme niektorí 
čelili viacerým nedorozumeniam, osočova-
niam a ohováraniu, len kvôli zlej komuni-
kácii medzi starostom a poslancami. Mne 
osobne vadí, že starosta komunikuje svoje 
plány s občanmi alebo Facebookom skôr, 
ako s poslancami. Tak sa do popredia do-
stávajú ľudia s postojom neustáleho kritika, 
je daný priestor pýche, závisti, neprajnosti 
a určite je viditeľné, že vzájomné vzťahy 
medzi občanmi sa zhoršili. A moja vízia do budúcna? Dedina sú pre mňa 
veriaci s chválospevmi v kostole, deti učiace sa v škole či hrajúce sa v škôlke, 
stretávajúci sa mladí, príbehy našich starých rodičov napísané vráskami na 
tvárach. Dedina sú pre mňa zvyky spojené so Štedrým dňom a na Veľkú 
noc, vôňa medu či bzukot včiel, pokosená tráva a v zime zase radosť detí 
ťahajúcich sane a korčuľujúcich sa na ľade. Dedina je však pre mňa aj jaslič-
ková pobožnosť, drápanie peria, stará mliečareň, kino a ďaleko, ďaleko viac. 
Niektoré sú už minulosťou, ale v mojom srdci budú vždy prítomnosťou a 
budúcnosťou. To je moja vízia.  

Mgr. Sabína Ostrožlíková
Za prvý impulz k rozhodnutiu kandidovať za 
poslankyňu obecného zastupiteľstva považu-
jem prvé debaty o možnosti postaviť dom a 
žiť v obci Úľany nad Žitavou. Ľudovo pove-
dané „mám na to školu“ a ako absolventka 
Akadémie Policajného zboru v Bratislave v 
študijnom programe Bezpečnostnoprávne 
služby vo verejnej správe som teóriu v ob-
lasti vedenia obcí zvládla, chcela som však 
do toho vidieť bližšie. Touto cestou aj ďaku-
jem občanom, že napriek tomu, že ma veľa 
z nich vôbec nepoznalo, dali mi tú možnosť 
dokázať, že by som mohla byť pre obec prí-
nosom.  Uplynulý rok priniesol obci 

veľa podnetov od občanov, krásnych kultúr-
nych podujatí, výziev a vízií do ďalších rokov. Je však podstatné podo-
tknúť, že výkon funkcie poslanca obecného zastupiteľstva nie je iba  o 
jednotlivcovi, ale o spolupráci všetkých deviatich zvolených poslancov 
a o spolupráci poslancov so starostom obce, so všetkými zamestnan-

cami obce a samozrejme v interakcii s občanmi. Myslím si, že zlože-
nie poslancov obecného zastupiteľstva pre aktuálne volebné obdobie je 
odrazom  potrieb a záujmov občanov obce, od mladých ľudí, rodičov, 
športovcov, občanov v aktívnom veku, až po seniorov a mnohých ďal-
ších. Spoluprácu s ostatnými poslancami hodnotím pozitívne. Aj keď 
často medzi nami dochádza k výmene názorov a hľadanie kompromi-
sov a najlepších riešení nie je vždy jednoduché, snažíme sa o efektívnu 
komunikáciu a v konečnom dôsledku pracujeme ako jeden tím. Mnoho 
ľudí sa domnieva, že rok je dostatočná doba na to, aby sa spravilo veľa. 
Je však podstatné si uvedomiť, že obec nepracuje s bezodným kontom 
a bez ohľadu na právne predpisy. Každý proces vyžaduje svoj čas, vôľu a 
trpezlivosť. Do budúcna si však prajem a budem robiť všetko pre to, aby 
sa v obci podporovali všetky záujmové združenia, deti, škola, kultúra 
a šport. Zároveň si myslím, že je potrebné venovať viac energie, času a 
prostriedkov do zelene v obci, ochrany životného prostredia, bezpeč-
nosti a väčšej osvety, čo sa fungovanie obce ako takej týka. Na záver 
by som si dovolila popriať občanom spokojné, láskou a porozumením 
naplnené vianočné sviatky. Veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, 
osobných a pracovných úspechov v novom roku 2020.
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Občianske združenie Včielka Úľanka

Základná organizácia Chovateľov poštových holubov

Občianske združenie Včielka Úľanka zrealizovalo v školskom roku 2018/2019 niekoľko aktivít, ktoré ocenili najmä samotní žiaci. Z rozpočtu obce 
sme získali dotáciu, ktorú sme využili na nákup školských pomôcok, cien do súťaží či literatúry pre deti. Zabezpečili sme tiež potrebné materiálno-
-technické vybavenie školy a zorganizovali Noc čítania v škole a Deň rodiny. Z Nitrianskeho samosprávneho kraja sa nám podarilo získať dotáciu 
na podporu kultúry v rámci projektu „Kultúra – súčasť nášho života“. Vďaka nej sme mohli zastrešiť pre žiakov hneď niekoľko  aktivít. Absolvovali 
sme návštevu divadla so starými rodičmi, Výchovno-vzdelávací koncert, zorganizovali sme Medzinárodný deň detí, Letný tábor „Rafaela Stonožka“, 
Deň rodiny či Deň knihy v školskej knižnici. Ďalšou dotáciou z NSK na podporu športu sme mohli podniknúť Lyžiarsky a Plavecký výcvik, Školu 
v prírode, zúčastnili sme sa tiež Dňa v prírode s poľovníkmi, Rybárskych pretekov, spoznávali sme zimné športy a nevynechali sme ani Futbalový 
turnaj pre žiakov I. stupňa a iné športové aktivity na čerstvom vzduchu. Vďaka projektu „Záhrada, ktorá učí úľanských žiakov“ cez MAS CEDRON 
Nitrava sme vybudovali drevený altánok do záhrady s paletovým sedením. Ďalšími plánovanými aktivitami Rady rodičov a OZ Včielka Úľanka na 
školský rok 2019/2020 bude predkladanie žiadostí o dotácie nielen z rozpočtu obce, ale i z NSK na podporu kultúry a športu a takisto registrácia OZ 
do zoznamu prijímateľov 2 % z dane, vďaka ktorým budeme môcť zveľaďovať i naďalej areál školy, a tiež poskytovať deťom rôznorodé aktivity mimo 
školského vyučovania. Deti sa budú môcť v tomto školskom roku tešiť opäť na množstvo zážitkov, akým bude napríklad Cestovanie za krásami Slo-
venska, Hurá na lyže, Hor sa na korčule, Filmový večer v škole, Plávam pre zdravú chrbticu, Medzinárodný deň detí či Deň detí. Dôraz sa bude klásť 
i na šport a budovanie priateľstiev medzi deťmi a takisto na športovanie v prírode a na čerstvom vzduchu. Veríme, že aj takýmto spôsobom môžeme 
deti viesť k zdravému životnému štýlu a podporiť v nich chuť učiť sa nové veci. 

Ing. Jana Ostrožlíková, predsedníčka OZ Včielka Úľanka

Tento rok bol pre mňa veľmi vydareným. Jed-
na z mojich holubíc SK 15 01004 1303 - Ha sa 
stala víťazkou národného preteku Bunde pro-
ti 4915 ks s rýchlosťou 1311m/min., pričom 
preletela vzdialenosť 823 km. Je po holubovi z 
chovnej stanice Natural, pôvod nepoznám, a 
holuba som pred tromi rokmi daroval. Matka 
je z originál Chytilka SK 15 0203 1021, otec je 
syn Filipa, matka 100 % sestra Powera. Holu-
bica nebola doteraz nijako výnimočná, je po-
merne plachá. Na národný pretek išla len ako 
náhradníčka, pretože mi vypadol jeden osved-
čený holub, z tohto dôvodu som bol výsledkom veľmi prekvapený. Je ale pravdou, že to nebola 
náhoda. Nasadil som ju ešte raz na dlhú trať a zase zaletela špicu v oblasti. Z Hille v Nemecku, 
ktoré sa letelo 28.7. 2019, bola zase na 7. mieste z 295 ks. Dolet som ani len nevidel, preto ma 
to veľmi prekvapilo. Bol som ešte na návšteve u kamaráta, keď mi prišla sms. Spočiatku som si 
myslel, že je to posledný holub z krátkej trate, ale keď som si správu prečítal a nahlásil holuba, 
vtedy to začalo... Telefonáty, gratulácie, bol to veľmi príjemný pocit. Každý aj malý úspech sa 
u nás v klube vždy oslávi po vyhodnotení, a tak tomu bolo aj teraz. Oficiálne vyhodnotenie sa 
však uskutočnilo 1. decembra na výročnej členskej schôdzi v Kostolnom Seku. Ďalší znamenitý 
úspech dosiahol holub SK 17 01004 4 – H. Stal sa víťazom v kategórii Šport B 300-600 km na 
Slovensku a bol takisto účastníkom olympiády Poznaň 2019. Holub tento rok porazil v preteku 
Chomutov 436 km 754 holubov a z preteku Blatná 357 km 2357 holubov. Je to najúspešnejší 
pretekár na holubníku. Výrazne mi pomohol najmä vo víťazstve v Intermajstrovstve v rámci 
Slovenska, čím som si zaistil aj účasť na Stredoeurópskej výstave v Brne.

Marián Fibich ml., predseda ZO Chovateľov poštových holubov v Kostolnom Seku

Víťazka národného preteku Bunde
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Poľovnícke združenie Hrubý Háj

V jarných mesiacoch sme začali starostlivosťou o vysadené stro-
moradia, dosádzali sme to, čo bolo uschnuté alebo poškodené 
zverou. Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý sa každoročne koná 
22. apríla, sme sa všetci zúčastnili zberu komunálneho odpadu, 
ktorý sme vyzbierali v celom našom revíri a okolí Úľan. Ten 
sme následne zaviezli na skládku pánovi Rybárovi a ten nami 
vyzbieraný odpad odviezol na zberný dvor do Šurian. 
Počas tohto jarného obdobia sme okrem toho intenzívne pri-
pravovali dvoch poľovníckych psov na skúšku poľovnej upot-
rebiteľnosti. Pán Marián Ostrožlík pripravoval jazvečíčku na 
brlohárske a farbiarske skúšky, ktoré s ňou úspešne absolvoval, 
a ja som taktiež pripravoval svojho stavača na jesenné skúšky, 
na ktorých sa umiestnil s vynikajúcim výsledkom. Môžem teda 
povedať, že sme mali úspešný kynologický rok. Je preto potreb-
né si uvedomiť, že poľovne upotrebiteľný pes robí pre nás veľkú 
službu, pretože musí poranenú zver dohľadať a ukázať strelcovi, 
kde sa nachádza. Stavač je zasa orientovaný na lov drobnej zve-
ri, napríklad keď danú zver prináša z vody. Z tohto dôvodu sú 
poľovné psy neoddeliteľnou súčasťou poľovníctva. 
V sobotu 6. júla sme pri príležitosti Poľovníckeho dňa pozvali 
na priateľské posedenie priateľov poľovníctva, drobných vlast-
níkov pôdy, ale aj členov z ostatných organizácii v obci, s kto-
rými sme strávili príjemné sobotné popoludnie. V rámci našej 
práce sme však svedkom aj niektorých negatívnych javov. V dô-
sledku výrazne prehustenej premávky sa početnosť drobnej a 
srnčej zveri neustále znižuje, a práve na toto by som chcel upo-
zorniť občanov, aby boli na cestách opatrní. Taktiež diviak uhy-
nie veľakrát pod kolesami áut a celkovo zver nemá šancu prejsť 
z jednej strany cesty na druhú. Veľakrát sú na príčine majitelia 
psov, ktorí ich venčia v poľovnom revíri na voľno. Psy potom 
danú zver naháňajú a tá nemá inú možnosť, len vybehnúť na 
cestu, kde nastane stret s dopravnými prostriedkami. Častokrát 
tu pritom môže prísť o život nielen zver, ale aj ľudia. Osobne 
by som preto rád poprosil majiteľov psov, aby najmä v jarných 
mesiacoch nevypúšťali svojich psov v poľovnom revíri. V tomto 
čase sa tu totiž rodia mláďatá zajacov, srnčej zveri, je tu prítom-
ná i znáška bažantích vajec. Tento voľný pohyb psov rozhodne 
neprospieva tomu, aby bažantia a celkovo všetka zver nebola 

vyrušovaná. Preto prosím majiteľov psov, aby mali svojich psov 
na vôdzkach. Stavy bažantej zveri sú z roka na rok nižšie a toto 
je jeden z faktorov, prečo každoročne klesajú. Momentálne je 
obdobie poľovačiek, a tak sa poľovníci stretávajú pri poľovač-
kách na drobnú zver a veľmi šetrným spôsobom zasahujú do 
jej populácie. Deje sa to najmä z dôvodu udržania kmeňových 
stavov a schopnosti reprodukcie tejto zveri. O zver sa v podsta-
te staráme počas celého roka, pre srnčiu zver podávame liečivá 
proti strečkovitosti, dezinfikujeme kŕmne zariadenia, a to naj-
mä na jeseň, keď prebieha príprava pred kŕmením. V zimných 
mesiacoch po vyhlásení stavu núdze Obvodným lesným úra-
dom začína intenzívne prikrmovanie všetkej zveri, ktorú máme 
v revíri, a celkovo ju chránime proti predátorom. 

Vojtech Vitek, predseda PZ Hrubý Háj
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Základná organizácia Slovenského zväzu 
záhradkárov v Úľanoch nad Žitavou

Po marcovej výročnej členskej schôdzi sme urobili prednášku na tému 
„Výroba vína – nové trendy“, spojenú s ochutnávkou. Prednášajúcim 
bol Jozef Teplan. V máji sme usporiadali zájazd do Schönbrunnu a do 
ZOO vo Viedni. V júni sme sa zúčastnili na Deň otcov súťaže vo vare-
ní gulášu. Niekoľko našich záhradkárov sa v sade pri bývalej PTŠ pri 
Šuranoch zúčastnilo letného rezu ovocných drevín. Prednášajúcim bol 
prof. Oleg Paulen zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 
V septembri sme nechýbali ani na Okresnej výstave a súťaži o najkraj-
šie jablko a hrušku okresu NZ v Mani. Z Úľan sme do súťaže poslali 
22 jabĺk a 4 hrušky a získali sme jedno tretie miesto za jablko Granny 
Smith (J. Kmeťo). Koncom septembra sme v našej obci usporiadali Vý-
stavu ovocia, zeleniny a kvetov, spojenú so súťažou o najkrajšie jablko 
a hrušku dediny. Súťažilo 62 jabĺk, 12 hrušiek a 6 rodinných stolov. V 
októbri sme po prvýkrát usporiadali Tekvicové slávnosti. Návštevní-
kom sme podávali tekvicovú polievku Hokkaido a tekvicové placky. 
Nechýbalo ani občerstvenie a výborná káva. Na tejto akcii vystúpili 
štyri folklórne súbory, a to Radavanka, Váraďani, Úsmev z Cabaj-Čá-
pora a naša Úľančanka. Podujatie sme zorganizovali spolu s obecným 
úradom a sprevádzali ju tiež interaktívne hry, vyrezávanie tekvíc, sú-
ťaže pre deti v hľadaní tekvíc a takisto súťaž o Naj tekvicu dediny. Bola 
to nepochybne výborná akcia, škoda len, že sa jej zúčastnilo len málo 
spoluobčanov z našej obce. V polovici novembra sme usporiadali tra-

dičné Svätomartinské požehnanie mladých vín. Na tomto 9. ročníku 
posvätil vdp. Milan Šuliak, správca našej farnosti, 47 vzoriek vín z Úľan 
nad Žitavou. Opäť to bola vydarená udalosť, ktorú navštívilo veľa mi-
lovníkov dobrého mladého vína nielen z našej obce, ale i zo širokého 
okolia.

Juraj Kmeťo, predseda ZO SZZ v Úľanoch nad Žitavou

Detský folklórny súbor Úľanček
Detský folklórny súbor Úľanček po ročnej 
pauze pokračuje vo svojej činnosti. S deť-
mi sa stretávame od 6. novembra 2019 raz 
týždenne v kultúrnom centre a postupne sa 
oboznamujeme s rytmom, pohybom, ľudo-
vou kultúrou a tradíciami. Nakoľko sa blíži 
čas vianočný, pripravili sme s deťmi krát-
ky tanec pre Mikuláša a všetkých prítom-
ných. V rámci našich stretnutí sme si spo-
ločne vykrojili a upiekli medovníčky. Táto 
činnosť všetky deti veľmi zaujala a každé 
jedno sa podieľalo na príprave. Všetkým či-
tateľom praje DFS Úľanček krásne sviatky, 
do Nového roka 2020 pevné zdravie, a aby 
každý v sebe našiel pochopenie, lásku a ra-
dosť z denných maličkostí. 

Martina Hlavačková
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Rybárska spoločnosť v Úľanoch nad Žitavou
Po bohatom zarybnení na jeseň minulého roku sme aj tento rok symbolicky otvárali rybársku sezónu už tradičnými Rybárskymi 
pretekmi, ktoré sa konali 27. apríla v lokalite Štrkáreň. Sme radi, že si získavajú stále väčšiu popularitu a záujem nielen členov spoloč-
nosti, ale aj rybárov a mnohých hostí zo širokého okolia. Prispieva k tomu aj veľké množstvo úlovkov a neodmysliteľné gurmánske 
špeciality. Naše združenie sa v nemalej miere venuje aj práci s mládežou. Prvý jún ako vždy patril našim najmenším priaznivcom, pre 
ktorých sme v spolupráci so základnou školou pripravili Detský deň rybárskej zručnosti. Spolupráca s deťmi samozrejme pokračuje 
celý rok a teší nás, že nepoznajú iba počítač, ale aj lásku k prírode, spojenú s nespočetnými zážitkami pri vode. Popri bežnej úprave 
okolia, ako je kosenie trávy, staranie sa o čistotu a odvoz odpadu, ktoré vykonávajú naši členovia celoročne, sme vyčistili a upravili prí-
stupové body k vode, čím sa rozšíril počet miest na rybolov. Nielen pre členov, ale aj pre širokú verejnosť sme postavili veľký altánok 
pod hrádzou rieky Nitra, v ktorom ešte plánujeme v budúcnosti vybudovať krb na opekanie. Aj týmto spôsobom chceme ponúknuť 
ľuďom, ktorí k nám zavítajú, príjemnú oddychovú zónu, či už na prechádzky, alebo posedenie. Pre väčšiu bezpečnosť a krajší vzhľad 
sme navyše upravili breh a časť hrádze na Štrkárni. V rámci ekológie sme osadili septik na splaškové vody, čím sme zamedzili jej úniku 
do spodných vôd. Počas celého roka okrem toho aktívne spolupracujeme so všetkými spoločenskými organizáciami v obci. Aj do 
budúcnosti je našou prioritou ochrana rybného hospodárstva, kvalita vôd, ale aj okolitého prírodného parku.

Ján Hnat, predseda Rybárskej spoločnosti v Úľanoch nad Žitavou

Spoločenská kronika 
Úľany nad Žitavou december 2018 – november 2019

Opustili nás...
Júlia Kosibová, Mária Pápayová, 

Dušan Hanzel, Emília Kmeťová, 

Mária Bučeková, Gizela Štefániková, 

Marta Malíková, Alžbeta Vachová, 

Zlatica Pavlovičová, Rudolf Macek, 

Milan Palacka, Benedikt Malík, 

Peter Farkas, Ondrej Hnát, Františka Ničová, 

Miroslav Macek, Peter Čuvala, 

Fridolína Viteková, Valerián Mikulec

Narodili sa 
Oliver Malík, Ema Halásová, 

Teodor Kasperkevič, Larisa Sledzová, 
Lukáš Chovanec, Lilien Plevová, 

Dávid Lauro, Viktor Malík,  
Sasha Nochtová, Jennifer Némethová, 

Roman Tóth, Natália Hrašková

Uzavreli manželstvo
Matúš Turan a Eva Moldová, 

Mgr. Ľubomír Kubala a Andrea Osúchová,  
Patrik Lehocký a Simona Horňáková, 
Erik Ostrožlík a Aneta Michalcová, 
Marian Ivan a Martina Hrnčárová, 

Lukáš Rehor a Natália Ostrožlíková,  
Ing. Marek Ostrožlík a Veronika Valentová, 

Jozef Výberči a Petra Bottlíková, 
Andrej Kajanovič a Michaela Vachová, 

Ing. Ľubomír Matlúch a Ing. Katarína Miklová 

Takto si tu žijeme... v Úľanoch nad Žitavou 13



Takto si tu žijeme... v Úľanoch nad Žitavou14

Úspechy mladého športového streleckého oddielu...

V septembri 2019 podpísali Športovo-strelecký klub HT Úľany nad Ži-
tavou, ZŠ a MŠ Úľany nad Žitavou a obec Úľany nad Žitavou dohodu 
o spolupráci – zriadení športového oddielu mládeže. Táto spolupráca 
priniesla prvé úspechy. Mladí strelci sa 5.11.2019 zúčastnili Majstrov-
stiev okresu Nové Zámky vo Veľkých Lovciach v streľbe zo vzduchov-
ky, kde dosiahli pekné výsledky - mladšie žiačky S. Mocková 3. miesto a 
O. Doležajová 5. miesto, staršie žiačky K. Husárová 7. miesto, najmladší 
žiaci D. O. Cendrowicz 2. miesto, M. Hlavačková 4.miesto, A. Vacho 5. 
miesto, S. Chovancová 6. miesto, M. Turan 8. miesto a M. Frýželka 9. 
miesto. Družstvo najmladších žiakov v zložení A. Vacho, S. Chovan-
cová a M. Hlavačková obsadilo 2. miesto. Ďalšími úspešnými štartmi 
nás reprezentovali v mesiacoch október a november 2019 vo Svätom 
Petri a v Šali v rámci viackolovej Krajskej streleckej ligy škôl Nitrian-
skeho kraja zo vzduchovej pištole S. Himpán, ktorý získal 1. miesto, 
zo vzduchovky v kategórii dievčat S. Mocková skončila na 12. mieste 
a K. Husárová na 15. mieste. Pokiaľ ide o najmladších chlapcov, D. O. 
Cendrowicz sa umiestnil na 7. mieste, A. Vacho na 8. mieste, M. Turan 

na 9. mieste a M. Frýželka na 10. mieste. V kategórii najmladších diev-
čat si 2. miesto vydobyla S. Chovancová a 3. miesto M. Hlavačková. 
Družstvo najmladších žiakov v zložení A. Vacho, S. Chovancová a M. 
Hlavačková sa zaslúžilo o 2 . miesto. V marci 2019 sa v Brezne konali 
Majstrovstvá SR v streľbe zo vzduchový zbraní – R. Himpánová a K. 
Himpánová v streľbe zo vzduchovej pušky v kategórii kadetky vybo-
jovali ako členky družstva Nitrianskeho kraja 1. miesto. V septembri 
2019 sa v Príbelciach uskutočnili Majstrovstvá SR v streľbe z maloka-
librových pušiek, kde K. Himpánová v disciplíne 60 rán v ľahu na 50 
m v kategórii kadetky získala ako členka družstva Nitrianskeho kraja 
1. miesto. V disciplíne 3x40 (40 rán kľak, 40 rán ľah, 40 rán stoj) na 50 
m v kategórii ženy dosiahla ako členka družstva Nitrianskeho kraja 3. 
miesto. Všetci títo mladí športoví strelci úspešne reprezentovali v roku 
2019 našu obec.

Andrej Himpán, 
predseda Športovo-streleckého klubu HT Úľany nad Žitavou

1. FC - Keď vek je len číslo...
Občianske zduženie 1.FC Úľany nad Žitavou si s hrdosťou hovorí „Starí páni“. Veď najstarší hráči majú už 66, resp. 67 rokov, a stále sú platnými 
členmi klubu. Naša organizácia vznikla v roku 1992 a je bez prerušenia stále aktívna. Naši futbaloví súperi sa síce menia, ale my sa pravidelne každú 
nedeľu doobeda stretávame na našom futbalovom ihrisku a s rovnakým zápalom ako kedysi naháňame to guľaté čudo.  Ani tento rok sme nezaháľali 
a už na Jozefa očistili kopačky a vybrali sa na trávnik TJ Lokomotíva. Mali sme pred sebou novú náročnú sezónu. Viaceré zápasy s našimi kama-
rátmi z iných obcí sa každý rok opakujú, a tak majú v kalendári pravidelné miesto. Destinácie Bánov, Trávnica a Jur nad Hronom boli zaškrtnuté v 
našom pláne už minulý rok. Každoročné cestovanie do zahraničia sme zmenili na pozvánku bratov z Čiech a Moravy na vzájomnú konfrontáciu a 
posedenie u nás s plánovaným kúpeľom v Podhájskej. Mali sme im čo oplácať. Ich pozvania do Zbraslavíc, Šardíc alebo Pačlavíc na Morave boli vždy 
sprevádzané priateľským stretnutím a dobrou náladou.  Keďže naše dobré meno sa snažíme šíriť aj na Slovensku, boli sme oslovení novým súpe-
rom z Voznice pri Žarnovici. Náš spoluhráč Mário Sepeši dal dokopy partiu svojich kamarátov z Pohronia a my sme jedno sobotňajšie odpoludnie 
vyrazili smerom popri Hrone. Zápas sme po vyrovnanom boji doviedli do úspešného konca. Naše telá dostali poriadne zabrať, ale radosť z hry a aj 
výsledku nás rýchlo vyliečila. Do konca sezóny sme odohrali ešte zápasy v Bánove a Jure nad Hronom.  Mnohí sa pýtajú, ako je možné, že sa držíme 
v kondícii a hráme s rovnakým zápalom. Osobne si myslím, že sú to dve veci, a to láska k futbalu a partia, ktorá spája ľudí s rôznymi povahami. 
Vieme sa tolerovať na ihrisku a oceniť góly a akcie súpera po zápase. Všetci sa akceptujeme takí, akí sme, a tolerujeme jeden druhého. Keď vyhráme, 
tak sa tešíme spoločne, a ak nie, tak o týždeň je tu znovu nový zápas, nová výzva, nová možnosť vyhrať.            Ing. Vladimír Magula, predseda 1. FC



„Zimná príprava bude kľúčová k tomu, aby sme sa v tabuľke  
posunuli k vyšším priečkam,“ hovorí tréner A-mužstva Ondrej Turan.

Úľanskí futbalisti obsadili v  jesennej časti 
desiatu priečku v tabuľke, no počas leta sa 
museli popasovať nielen s prestupom hráčov, 
ale i s  príchodom nových síl do mužstva. 
Ako dopadla uplynulá či jesenná časť tejto 
sezóny, a  na čo bude potrebné zamerať sa 
v tej ďalšej časti, o tom nám viac porozprával 
tréner A-mužstva Ondrej Turan. 
o Jedna sezóna skončila, druhá začala... 
Keď by si mal porovnať výsledky mužstva, 
oproti minulej sezóne sa výkony hráčov 
posunuli k  lepšiemu či horšiemu? Ako to 
vidíš ty? 
- Minulá sezóna bola jedna z  tých lepších. 
Získali sme v  nej 24 bodov, čo je skoro 
dvojnásobok toho, čo sme získali na jeseň. 
Pripisujem to najmä kvalitnej zimnej 
príprave a sústredeniu, kde bola takmer celá 
základná zostava, a  to sa odzrkadlilo aj na 
lepšej kondícii hráčov, pretože tá nám na 
jeseň chýbala. Pokiaľ ide o zhodnotenie tejto 
ukončenej sezóny, síce sme v nej získali o tri 

body viac ako v  predchádzajúcej jesennej 
časti, ale nemôžem s ňou byť spokojný. Veľmi 
lacno sme postrácali body doma so súpermi, 
o  ktorých si myslím že nedosahujú takej 
kvality, akú máme my, a o to ma to viac trápi. 
Keby sme dané  zápasy zvládli lepšie, mohli 
sme byť v  tabuľke nie desiati, ale pokojne 
aj piati. A  s  tým by som už bol spokojný. 
A  pokiaľ ide o  výkony hráčov, všetci podľa 
mňa podávajú štandardné výkony, ale keby 
bola lepšia účasť na tréningoch, aj ich výkony 
by boli lepšie. Avšak viem, že nie vždy sa dá 
ísť na ten tréning.
o V lete sa udialo v A-mužstve viacero 
zmien. Ako to už býva, niektorí hráči 
klub opustili, iní sa rozhodli dať mu 
šancu a  chopiť sa príležitosti hrať za TJ 
Lokomotíva v  Úľanoch nad Žitavou. Ako 
ste sa zžili s novými hráčmi? 
- Áno, v  lete od nás odišiel brankár Patrik 
Ostrožlík, ktorý išiel chytať do Tvrdošoviec. 
Práve v  súvislosti s  týmto nám nastal 
problém, ktorý sme museli urgentne riešiť, 
nakoľko druhý brankár Peter Červenka kvôli 
práci nemohol bývať na každom zápase. 
Z  tohto dôvodu sme museli rýchlo zohnať 
nového brankára, čo sa nám nakoniec 
podarilo, a pre náš klub sme získali brankára 
Mareka Hamrana z  Hurbanova, ktorý má 
korene práve tu v  Úľanoch nad Žitavou. 
Ďalšími hráčmi, ktorí k nám prišli, sú Marcel 
Jamriška a  Matej Kiripovský z  Radavy. 
Všetci títo traja noví hráči sa rýchlo zžili 
s  mužstvom a  teraz patria do stabilného 
kádra A-mužstva.
o V terajšej sezóne ste zaznamenali 10. 
miesto v tabuľke, no predsa je tu ešte 
priestor na zlepšenie. V čom vidíš také tie 
medzery, na čom by malo mužstvo ako 
celok najviac zapracovať? 
- Áno, sme na desiatej priečke, ale určite to 
nezodpovedá kvalite nášho mužstva, a preto 

s  týmto výsledkom nie som stotožnený. 
Jedným z problémov je to, že nehráme 
vždy v  tej istej zostave, nakoľko nie vždy 
všetci môžu ísť v  nedeľu na futbal. Okrem 
toho v  niektorých zápasoch nám chýbala 
kondícia, pretože po prázdninách už nebola 
taká vysoká účasť na tréningoch, akú by som 
si bol predstavoval. Ďalej sa nám zranili 
kľúčoví hráči, čo tiež nepomohlo mužstvu. 
Ale vždy je niečo zlepšovať, a  preto bude 
zimná príprava kľúčová k tomu, aby sme sa 
v tabuľke posunuli k vyšším priečkam.
o Ako teda zamýšľate využiť túto zimnú 
prestávku? Plánujete i  nejaké zmeny 
v mužstve, príp. tréningoch? 
- Nechceme zaháľať ani počas zimy, a preto 
sa budeme aj naďalej stretávať aspoň raz do 
týždňa na ihrisku, kde si zahráme futbal, lebo 
prestávka je dlhá. Zmeny v mužstve? Máme 
v  hlave nejaké plány, ale zatiaľ sa k  tomu 
nechcem vyjadrovať, pretože nevieme, ako to 
celé dopadne. Ale určite pôjdeme znova na 
sústredenie na Počúvadlo.
o Cez leto ste organizovali viacero 
futbalových turnajov, zvládali ste však 
popritom aj nejaké technické úpravy na 
ihrisku? 
- Presne tak, v  lete sme absolvovali tri 
turnaje, jeden na Hornom Ohaji, kde sme 
skončili tretí, ďalej sme boli v  Pustých 
Úľanoch, kde sme obsadili druhé miesto, 
ale najlepší turnaj sme jednoznačne zahrali 
doma na Turnaji o  Žitavský pohár, ktorý 
sme vyhrali. Na ihrisku sme nerealizovali 
nejaké veľké úpravy, ale predsa len sme si 
ako mužstvo urobili brigádu, v rámci ktorej 
sme v  jednu peknú sobotu obrúsili lavičky, 
stoly a  znova sme ich natreli, pretože už 
boli v katastrofálnom stave. Do budúcna sa 
neplánujú žiadne väčšie rekonštrukcie. Avšak 
jediné, čo mi tam chýba, je multifunkčné 
ihrisko, ale to je v súčasnej dobe asi nereálne.
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Zmeny v  TJ Lokomotíva v Úľanoch nad Žitavou sa neudiali iba 
v  A-mužstve, ale i  v  rámci mužstva  prípravkárov. Tých si vzal na 
starosť nový tréner Roman Sepeši, ktorý ma za sebou bohatú futbalovú 
minulosť, vďaka čomu môže vniesť do tréningov a zápasov veľa cenných 
skúseností. O tom, ako sa vžil do funkcie trénera a ako hodnotí našich 
najmenších futbalových hráčov, nám viac prezradil v  nasledovnom 
rozhovore. 
o V mužstve prípravky nastalo pár zmien, pre vyťaženosť sa rozhodol 
ukončiť svoje pôsobenie tréner Martin Kosiba a nahradili si ho ty. 
Kto ťa oslovil s možnosťou trénovať našu úľanskú prípravku?
- S ponukou trénovať prípravku ma oslovil predseda klubu Andrej 
Sádovský a ja som ju s radosťou prijal. Z mužstva odišli dvaja chalani, 
ktorí teraz hrávajú v Šuranoch vo vyššej kategórii, a na tréningy v lete 
začalo chodiť tiež viacero mladších detí, čo ma veľmi teší.
o Ako sa mužstvo prípravkárov s týmito zmenami popasovalo? 
Zvykli si na teba najmenší prípravkári rýchlo? Ako sa ti s nimi 
pracuje?
- Myslím si, že chalani si na mňa zvykli veľmi rýchlo, keďže ma viac 
menej poznali už predtým. Chodil som totiž na každý jeden zápas 
kvôli môjmu synovi, ktorý tiež hráva za prípravku, a Martinovi som 
niekedy takisto vypomáhal na zápasoch a tréningoch. S chlapcami sa 
mi okrem toho pracuje veľmi dobre, sú to šikovní chalani, ktorí majú 
snahu neustále sa zlepšovať a to je na tom to pekné. 
o Máš za sebou pomerne bohatú futbalovú minulosť, pôsobil si vo 

viacerých kluboch, dokonca i v susednom Rakúsku si hral za SV 84 
St. Bernhard. Na ktoré z týchto klubov máš najkrajšie spomienky?
- Áno, pôsobil som vo viacerých kluboch a v každom jednom z nich 
mám na čo spomínať, či už v Rakúsku, na vojenčine v Malackách alebo 
v Senci, kde som okúsil aj európsku ligu. Avšak najkrajšie spomienky 
mám aj tak na Spartak Vráble, kde som strávil deväť nádherných 
rokov a odohral veľa krásnych zápasov. Navyše som tam spoznal veľa 
dobrých ľudí a kamarátov, ktorí mi veľmi pomohli aj v živote.  
o Na viacerých zápasoch podali prípravkári skvelé výkony. Na akom 
priebežnom mieste v tabuľke sa umiestnili? Ako sa im darí v tejto 
sezóne?
- Niektoré zápasy boli veľmi pekné, aj keď sme ich prehrali, ale vedeli 
sme hrať vyrovnanú partiu skoro s každým mužstvom. Teší ma, že do 
mužstva sa dobre zapracovalo veľa mladších chalanov. Po jesennej časti 
sme skončili na peknom 4. mieste, s ktorým som spokojný, a dúfam že 
jar bude ešte lepšia..
o Ako sa budú udržiavať hráči vo forme teraz v zime, aby podali 
ďalšie skvelé výkony? Budú trénovať aj počas týchto zimných 
mesiacov?
- S tréningami sme začali koncom novembra v školskej telocvični a 
budeme ich mávať celú zimu dvakrát do týždňa, aby sme sa čo najlepšie 
pripravili na jarnú časť. 
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„Úľanskí prípravkári majú snahu neustále sa zlepšovať,“ 
hovorí ich nový tréner Roman Sepeši.
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