
Naša rodná dedinka

Ročník I.  číslo 1 / Jún 2015   časopis občanov obce Úľany nad Žitavou

Úľany nad Žitavou
„Na 

záhradkárstvo 
musí človek 

dozrieť...“, 
hovorí 

predseda 
záhradkárov 

v Úľanoch nad 
Žitavou, 

Juraj Kmeťo, 
str.6.

Seniori v Úľanoch nad 
Žitavou radi cestujú 

a užívajú si starobu, str.4.

Poľovníci 
v Úľanoch 
nad Žitavou 
vychovávajú 
deti k láske 
k prírode, 
str.8.

„Stále verím 
v silu ľudského 

rozumu a že 
bude lepšie“, 
hovorí Alena 
Červenková, 

poslankyňa 
obce Úľany nad 

Žitavou, str.7.

Na „behu oslobodenia“ si zašportovali 
deti aj dospelí, str.10.



Takto si tu žijeme... v Úľanoch nad Žitavou2

Vážení spoluobčania!
máme už polrok nového volebného obdobia 2014-2018 za 
nami. V novembri 2014 sme si opäť zvolili vedenie našej 
obce na ďalšie 4 roky, a ja vám týmto chcem oficiálne 
aj prostredníctvom týchto riadkov, poďakovať za účasť 
vo voľbách a prejavenú dôveru v nich, ako aj za dôveru, 
ktorú ste dali mne, keď ste si ma väčšinou hlasou zvolili 
opäť za starostu. 
Čo sa nám z našich spoločných 
plánov podarilo uskutočniť 
v minulom volebnom období, to 
som odprezentoval v informačnom 
bulletine pred voľbami 2014, preto 
ani nebudem ani o tom znovu písať. 
Teraz by som chcel skôr vyzdvihnúť 
fakt, že niektoré podujatia v obci sa 
zrealizovali aj hlavne vďaka vašej 
podpore, nápadom a aktivitám.  
Nedá mi nespomenúť  najmä 4. 
ročník súťaže vo varení gulášu – 
v roku 2014 aj so zápisom do Knihy 
slovenských rekordov. Vďaka 
všetkým, ktorí sa na tejto peknej 
akcii aktívne zúčastnili! 
Svätomartinské požehnanie 
mladých vín tiež nadobúda dôstojné 
miesto v živote našej obce, a to  
vysokou účasťou susedných vinárov 
zo susedných obcí. Peknou účasťou 
občanov sa hrdí ďalšie spoločenské 
podujatie – Futbalový turnaj 
o Žitavský pohár, minifutbalový 
turnaj – Memoriál Petra Šimega 
a Igora Fialku, Rybárske preteky. 
Pravidelné stretnutia našich seniorov 
na obecnom úrade tiež patria 
k neodmysliteľným spoločensko-
kultúrnym podujatiam našej obce. Z investičných akcií 
sa nám podarilo položiť asfalty- betónový koberec- ulice 
Párovce, M.R. Štefánika a Žitavská. 

A čo nás čaká?
Čaká nás rekonštrukcia verejného osvetlenia a obecného 
rozhlasu, výmena okien v budove materskej školy. 
Verím, že spoločnými silami za podpory nového 
poslaneckého zboru  - splníme i tieto vaše požiadavky.

Vážení občania, 
chcel by som opätovne poďakovať každému aktívnemu 
občanovi našej obce, ktorému sa nelení a priloží ruku 
k spoločnému dielu, aj keď len málom... Niekedy stačí 

totiž aj milé a úctivé slovo, poďakovanie iným, ktorí sa 
snažia urobiť niečo pekné a užitočné pre blaho ostatných. 
Najhoršia je ľahostajnosť, sebeckosť, ohováranie 
a neocenenie iných, ak sa snažia. Zničiť sa dá dobrá 
myšlienka, aj dobrá práca, veľmi rýchlo, ale vybudovať – 
vytvoriť niečo pekné – trvá veľmi dlho. Aj medziľudské 
vzťahy sa dajú naštrbiť veľmi rýchlo. Kým sa naopak, 

dostanú veci opäť do zabehaných 
normálne fungujúcich koľají, uplynie 
vždy veľa času a pretečie veľa vody. 
Teraz držíte v rukách prvé číslo nášho 
obecného časopisu. Rozhodli sme tak 
vo vedení našej obce, a vy tak budete 
dostávať pravidelné informácie o živote 
v obci dvakrát ročne /v lete a pred 
Vianocami/. Navyše, v takomto vysoko 
kvalitnom grafickom a tlačiarenskom 
spracovaní, pod redakčnou 
garanciou dlhoročného vydavateľstva 
profesionálnej žurnalistky. Zvolili sme 
túto štandardnú, ale naozaj kvalitnú 
formu zverejňovania informácií o obci, 
nakoľko sa nám zdá, že práve písané 
slovo vo forme vlastného obecného 
časopisu, je najviac vnímané a čítané 
občanmi obce, pretože obecný časopis 
tak pokladajú naozaj za svoj vlastný. 
Časopis je našim kultúrnym majetkom, 
riadne registrovaným na Ministerstve 
kultúry SR, bude sa archivovať aj pre 
budúce generácie, preto mu zaželajme 
dobré pero a zaujímavé články, aby sme 
v ňom mali našu obec zobrazenú ako 
v zrkadle, a tak si mohli pospomínať 
aj po rokoch na zaujímavé akcie 
a podujatia. Prispievateľmi samozrejme 
môžete byť všetci, ktorí máte záujem, ak 

viete o nejakej zaujímavosti, ktorá sa týka obce, alebo ste 
niečo o obci zistili, a to chcete zverejniť aj pre ostatných. 
Najlepším spisovateľom a novinárom je samotný život. 
A ten náš – v našej obci, je bohatý na akcie, podujatia. 
Verím, že časopis sa bude tešiť vašej obľube, vážení 
občania. Preto vám zároveň želám pohodu pri čítaní 
tohto prvého čísla! 
Na záver vyslovím len jedno želanie do našej nasledujúcej 
spolupráce: Držme si navzájom palce, až sa nám v obci 
podaria uskutočniť dobré veci. Budú totiž slúžiť nám 
všetkým!

S úctou
Ing. Juraj Ostrožlík

  starosta obce Úľany nad Žitavou

Držme si navzájom palce, až sa nám v obci podaria 
uskutočniť dobré veci. Budú slúžiť nám všetkým!



V decembri  2014 bol Mgr. Oksanou Ostrožlíkovou 
vypracovaný projekt „Bezpečne a hravo v doprave“, avšak  jeho 

realizácia by nebola taká úspešná bez  aktívnej  pomoci 
Aleny Červenkovej. Spomenuté obe dámy sú poslankyňami 
Obecného zastupiteľstva a zároveň členkami Občianskeho 
združenia „Bociania škôlka“.  Projekt finančne podporila 

Nadácia Allianz. Jej cieľom je aktívne prispievať k zvyšovaniu 
bezpečnosti na cestách formou verejnoprospešných projektov. 
Zámerom Nadácie Allianz je aktívne podporovať bezpečnosť 

cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov, prispievať 
k znižovaniu nehodovosti, k predchádzaniu vzniku škôd 
na zdraví a majetku prostredníctvom dopravnej výchovy. 

Dopravné ihrisko bude majetkom obce, ktorá túto  myšlienku 
tiež finančne podporila.   Zo získaných finančných zdrojov 
boli zakúpené dopravné značky, kolobežky, detské bicykle, 

prilby a pomôcky pre praktickú a teoretickú časť dopravných 
aktivít.   Za aktívnej pomoci rodičov a pracovníkov obecného 

úradu   prebiehajú prípravné práce na ihrisku, jeho dokončenie 
sa plánuje  ku  koncu  mája.   Občianske združenie Bociania 
škôlka  tiež prispelo k realizácii   dopravného ihriska dvoma 
percentami z daní, finančne i materiálne pomohli  aj, miestni 

podnikatelia a niektoré veľké spoločnosti.  Areál MŠ bude  ešte 
doplnený lavičkami i drevenými  záhradnými   dekoráciami, 

ktoré poskytnú  miestni  rezbári. V budúcnosti  sa môže ihrisko 
využívať nielen pre potreby škôlkarov a žiakov základnej 
školy, ale môže slúžiť ako  oddychovo- športová zóna pre 
všetkých obyvateľov obce.  Veríme, že radosť z neho budú 

mať hlavne naši najmenší účastníci cestnej premávky, ktorí 
takouto praktickou formou nadobudnú základy 

dopravnej výchovy  a vzdelávania  a tým  prispejú 
k zníženiu  nehodovosti na cestách. 15.1.2015 -  na 
obecnom zastupiteľstve poslanci podporili stavbu 
dopravného ihriska, ObÚ pomáhal aj finančne, 
starosta poskytol aj pomoc pracovníkov úradu.
Veľká vďaka patrí rodičom, ktorí sa zúčastnili 

brigád, taktiež miestnym podnikateľom:  M.Barus 
(semená trávy), J.Novákovej, (Dosky na šalovanie) 
rezbárom Jaroslav  a Martin Heczko, M.Hrabovský 
(stavbárske práce).  Bez pomoci týchto by projekt 

nebol zrealizovaný. 
Ďakujeme aj celému pedagogickému zboru 

materskej škôlky a pani školníčke. 
Našim garantom bola Nadácia Allianz.

pripravila: Mgr. Oksana Ostrožlíková

V Úľanoch nad Žitavou majú nové dopravné ihrisko
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Výsledky komunálnych volieb v Úľanoch nad 
Žitavou 15. novembra 2014

Za starostu obce bol zvolený
Ing. Juraj Ostrožlík (SMER – sociálna demokracia)

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
1. Oksana Ostrožlíková (SNS)

2. Alena Červenková (Nezávislý kandidát)
3. Daniela Výberčiová (SMER – sociálna demokracia)

4. Karol Belaj (Nezávislý kandidát)
5. Marcel Čvirik (SMER – sociálna demokracia)
6. Martin Husár (SMER – sociálna demokracia)

7. Juraj Vacho (Nezávislý kandidát)
8. Ivan Juhás (Nezávislý kandidát)

9. Martina Kosibová (SMER – sociálna demokracia)



o Aká je vo všeobecnosti 
situácia v obci Úľany 
nad Žitavou, čo sa týka 
starých ľudí, zdravotne 
postihnutých – majú 
možnosť na svoje aktivity?
- Aktivity našej organizácie v obci sú na výbornej úrovni. 
Aj starí ľudia majú možnosť sa zapájať do diania našej 
obce, čo mnohí aj využívajú.
o Majú sa kde stretávať? Ako sa ich snaží podporovať 
obec? 
- Stretnutia robíme pravidelne každý mesiac v Kultúrnom 
centre obecného úradu. Uctíme si oslávencov, zaspievame 
si a porozprávame zážitky, zaspomíname na  prežité roky. 
Nechýbajú dobré zákusky, pagáčiky a káva.
o Pán starosta je do akej miery ústretový voči Vám, ako 
dôchodcom? 
- Pán starosta nám vychádza všemožne v ústrety. Umožnil 
nám stretávať sa na obecnom úrade. Predchádzajúce 
priestory nám už nevyhovovali, bola tam zima, netiekla 
voda, stiesnené priestory.... Naozaj urobil všetko pre to, 
aby sme ako starí ľudia mohli fungovať dôstojne.
o Čím sa môže Vaša organizácia pochváliť (čo ste robili 
za posledné obdobie, napr. v minulom roku  - aké 
aktivity?)

- Naše aktivity za posledné obdobie boli veľmi bohaté. V 
roku 2014 to bolo hlavne pravidelné mesačné stretnutie, 
potom sme sa hneď na začiatku roku 2014 zúčastnili 
v divadle Astorka Korzo 90 na divadelnej hre „Tolstoj 
a peniaze“. Ďalšie divadelné zážitky boli v divadle A. 
Bagara v  Nitre „Sudcove starosti“, potom sme navštívili 
SND v Bratislave, Labutie jazero od P.I Čajkovského. 
Krásne výkony umelcov baletu! Medzi ďalšie pekné 
spomienky patrí i pochovávanie basy na Fašiangy v 
hostinci u pani Ostrožlíkovej. V mesiaci máj sme sa 
zúčastnili na jednodňovom výlete, navštívili sme Baťov 
kanál. Navštívili sme mesto Skalicu a pozreli si kultúrne 
pamiatky. V mesiaci jún sme si urobili opekačku pri 
rybníku. V auguste  sme absolvovali napr. krásny pobyt 
pri mori v Albánsku. V rekreačnom stredisku Rafaelo. 
Nádherný oddych, prekrásne more a prostredie. Ďalej 
v mesiaci október to bol týždňový pobyt v obci Heľpa. 
Prehliadka prírody, kúpanie v bazéne, sauna, masáže, 
soľná jaskyňa. V tomto mesiaci sme ešte absolvovali 
návštevu Radošinskeho naivného divadla v Bratislave, 

videli sme hru „Jánošík po 300 rokoch“. 
Návšteva Bratislavských vianočných trhov a 
návšteva divadla P.O.Hviezdoslava  - zhliadnutie 
hry „Aj múdry schybí“. Naša organizácia 
spolupracuje aj  so Základnou školou. Žiakov 
našej školy sme zaujali zdobením vianočných 
medovníkov a pečením vianočných oblátok. 
Na záver roka sme si posedeli pri výbornej 
kapustnici.
o Ako si žijete v klube seniorov v tomto roku?
- Aj na tento rok máme naplánované bohaté 
aktivity. Niektoré sme už absolvovali, návšteva 
divadla ,,výlet do Košíc vlakom a návšteva 
košických pamiatok a divadla a baletu Rómeo 

„Ak mám charakterizovať seba, zhrniem to do troch slov: 
mám rada život,“ hovorí predsedníčka Klubu dôchodcov a zdravotne 

postihnutých v Úľanoch nad Žitavou, Veronika Fialová.
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a Júlia. Pravdaže aj pravidelné mesačné stretnutia, 
pochovávanie basy, príprava na stavanie mája -pečenie 
koláčov. Výpomoc pri akcii Fegýmešský kotlík, opekačka 
na rybníku, návšteva SND -stará budova a zhliadnutia 
opery Nabucco, týždňový pobyt v Tatranskej Lomnici, 
návšteva Slovenského Grobu a výborná husacina pani 
Pluhárovej, táto aktivita sa stáva už pravidelnou akciou. 
Samozrejme vianočná kapustnica!
o A kto je vlastne pani Veronika Fialová? Ona o sebe 
vtipne hovorí:
 - Predstavím sa ,hoci hovoriť o sebe ja omnoho ťažšie - za 
slobodna som sa volala Ostrožlíková, ako každý druhý 
v Úľanoch nad Žitavou J. Pochádzam priamo z tejto 
obce. Myslím si o sebe, že som ambiciózna a akčná žena. 
Pred dôchodkom som pracovala na železnici 15 rokov 
ako výpravca vlakov a 20 rokov ako prednosta stanice 
v mojej rodnej obci Úľany nad Žitavou. Vychovala som 
dve deti. Dcéra je inžinierka  a syn bol vojenský pilot /
žiaľ zahynul pri autonehode/. Mám dve krásne vnúčence, 
ktoré sú už dospelé. Moje záľuby sú rôznorodé - záhrada 
ľudová hudba, veľmi rada počúvam ľudovky. Som veľmi 
šťastná, keď môžem urobiť radosť starším ľuďom, vyčariť 
na ich tvárach úsmev. Nerada sa rozprávam o chorobách. 
Ak nie som v klube, mám veľkú záhradu, kde si pestujem 

zeleninu, kvety. Nemám rada falošných ľudí, ale ľudí 
veselých, rada si zaspievam. Obľubujem moravské ľudové 
piesne, ale aj naše slovenské mám tiež veľmi rada. Často 
používam internet a facebook, spoznala som tak veľa 
zaujímavých ľudí, aj svojich spolužiakov z dopravnej 
školy. Rada šoférujem, skrátka zhrniem to do troch slov: 
mám rada život. 

otázky: Mgr. Alena Jaššová

o Mgr. Mária Majeková, mladé žieňa, 
v súčasnej dobe je na materskej 
dovolenke. Je kronikárkou obce 
Úľany nad Žitavou. Najprv ju trošku 
predstavme.... 
- Som rodáčka z Dolného Ohaja a do 
Úľan nad Žitavou sme sa s manželom 
presťahovali v r. 2012, žijeme tu spokojne 
už takmer tri roky. Vyštudovala som 
odbor masmediálne štúdiá na Fakulte 
Masmediálnej komunikácie Univerzity 
sv. Cyrila a Metoda v Trnave a po 
ukončení štúdia som absolvovala prax na 
miestnom obecnom úrade. Hneď potom 
som nastúpila na materskú dovolenku.
o Po skončení materskej dovolenky 
máte aké pracovné plány, keďže ste 
skončila štúdium v oblasti práce 
s médiami...? 
- Rada by som pracovala aspoň okrajovo 
v odbore, ktorý som vyštudovala. 
Spočiatku som si myslela, že sa s mojou 
školou uživím skôr vo väčších mestách, 
ale nie je to pravda. Niečo sa mi črtá už 
teraz a ja som za tú príležitosť vďačná, 
takže vo svojom voľnom čase využívam 
nadobudnuté poznatky aj v tomto smere. 
Podstatné pre mňa je, aby ma práca istým 
spôsobom napĺňala a posúvala vpred.
o Ako sa Vám vo Vašej obci býva? 

- Keď sa ma obyvatelia obce pýtajú 
túto otázku, vždy odpoviem 
pozitívne. Dokonca mám pocit, ako 
keby som tu ani nebývala niečo vyše 
dvoch rokov, lež rovno dvadsať. Je 
to príjemná zmena, ľudia nás veľmi 
milo privítali a za ten čas som tu 
nadviazala veľa pekných priateľstiev.
o Ste kronikárkou obce Úľany 
nad Žitavou, odkedy sa tejto práci 
venujete a ako ste sa k nej dostali? 
- Na obecnom úrade som po 
ukončení vysokej školy vykonávala 
absolventskú prax v rozsahu šiestich 
mesiacov. Za ten čas som mala 
možnosť spoznať chod obce, ale aj jej 
obyvateľov. Až mi v jeden deň pán 
starosta navrhol, či by som nemohla 
písať  obecnú kroniku a ja som s radosťou 
súhlasila. 
o Vlastne zaznamenávate život obce 
pre budúce generácie. Ani sa to nezdá, 
ale je to dôležitá práca – čo to pre Vás 
znamená, že vykonávate túto činnosť?
- Keď som po prvýkrát nahliadla do 
kroniky, uvedomila som si, akými 
veľkými zmenami za ten čas obec a jej 
obyvatelia museli prejsť; zároveň mi však 
práve ona naskytla pohľad do bohatej 
histórie obce, ktorá sa stala mojím 

domovom. Byť kronikárkou Úľan nad 
Žitavou je úloha veľmi zodpovedná a je 
pre mňa cťou, že práve ja, hoci nie som 
rodáčkou, môžem budúcim generáciám 
priblížiť život, zvyky a tradície našich 
obyvateľov. 
o Ste mladučká žena, ale určite si 
určujete už dnes napevno svoje životné 
priority – čo medzi ne patrí...?
- Na prvom mieste u mňa stojí vždy 
rodina a priatelia, to ostatné je vedľajšie. 

otázky: Mgr. Alena Jaššová

„Je pre mňa cťou, že hoci nie som rodáčkou z našej obce, 
môžem tvoriť obecnú kroniku“, hovorí Mgr. Mária Majeková, kronikárka obce Úľany nad Žitavou
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Ako hovorí predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu 
záhradkárov v Úľanoch nad Žitavou Juraj Kmeťo, človek sa 
záhradkárom nestane ani v osemnástich, ani v dvadsiatich piatich 
rokoch. Musí do toho dozrieť. Základom je pritom výchova 
v rodinách. Preto sa úľanskí záhradkári snažia robiť osvetu, aby 
mohli svoje nadobudnuté poznatky odovzdať ďalším generáciám. 
o Záhradkárstvo má v obci Úľany nad Žitavou pomerne dlhú 
tradíciu. Kedy sa tu približne začal formovať prvý Slovenský zväz 
záhradkárov?
To vám môžem povedať presne, organizácia v Úľanoch vznikla už 
v roku 1957. Vtedy sa založil aj Slovenský zväz záhradkárov. My sme 
jedna z prvých organizáciií, ktorá začala hneď aktívne pracovať ako 
miestna na úrovni základnej organizácie. Odvtedy sa teda oficiálne 
datuje aj vznik Slovenského Zväzu Záhradkárov. 
o To ste teda jedna z mála organizácií.
- Určite sme najstaršia organizácia, aj počtom najväčšia.
o Koľko máte členov?
- K dnešnému dňu máme 64 členov, tu v Úľanoch nad Žitavou.
o Čo je hlavným predmetom činnosti úľanských záhradkárov?
- Hlavným predmetom je najmä osveta - učiť ľudí veci, ktoré idú 
s dobou. Napríklad pred tridsiatimi rokmi, keď som začínal v zväze, 
išli stromky strednej výšky a rez stromov adekvátny k tomu, ale doba 
sa posunula. Teraz idú stromky, napr. štíhle a superštíhle vreteno, a  
ľuďom treba povedať, ako to robiť, aby mali úrodu, a aby videli, že toto 
dosiahnu v tej malej záhradke. 
Ľudia však najčastejšie argumentujú tým, že si zeleninu či ovocie 
radšej kúpia, ako keby si ju mali sami dopestovať. 
Nevedia však, že napríklad jablká v supermarketoch, dovozom 
najčastejšie z Francúzska alebo Španielska, sú striekané 25 až 27-krát. 
Ja ho striekam 6 až 7-krát do roka, takže to je nepomer. A keď chcem 
mojim vnúčatám alebo deťom dať zdravé ovocie, nehovorím, že je 
ekologické, ale v rámci našich podmienok je to najnutnejšie, čo tomu 
dáme, aby sme úrodu mali. K tomuto chceme viesť aj našich ľudí. 
Človek má predsa len väčšiu radosť z toho, keď si to sám dopestuje. 
Áno, a to isté platí aj o hrozne, o víne. Úľany nie sú vinohradnícka 
obec, no máme tu člena – vinohradníka Jožka Teplana, ktorý je svetovo 
uznávaný.  Jeho vinohradníctvo je medzi najlepšími tridsiatimi 
vinárstvami sveta. To už je niečo povedať. Berie zlaté medialy 
z Francúzska, Španielska, z najväčších svetových výstav.
o Na to, že Úľany nad Žitavou nemajú svoje vlastné vinice, sa zdá, že 
aj napriek tomu vedia ich obyvatelia pripraviť kvalitné víno. Ako je 
to možné? 
- Sú tu dobrí ľudia, ktorí sa chcú učiť. Napr. Peter Malík, veľmi dobrý 
vinohradník, hoci je členom ZO SZZ v Šuranoch, ale je Úľančan, 
hrozno spracúva a vyrába doma vo svojej pivnici. Dôležité je, že má 
potenciál a vie s tým pracovať. Takisto aj Jožko Teplan nedorába 
hrozno priamo v Úľanoch nad Žitavou, ale vlastní vinicu v černícko-
mojzesovskej hore; hrozno z nej potom spracúva v našej obci a spraví 
z toho kvalitné víno. A to je naša robota, povedať ľuďom o tom, ako 
to urobiť.
Nedá sa však porovnať, aké vína sme koštovali pred 30 rokmi a aké 
máme k dispozícii dnes, lebo je cítiť, že sa to tu pohlo správnym 
smerom. Napríklad jablko. Na celoslovenskej výstave ovocia a zeleniny 
o najkrajšie jablko Slovenska máme jablká vo finále z Úľan. Keď sa 
jablko dostane medzi 15 jabĺk z celého Slovenska z 1200 jabĺk, tak to je 

už čo povedať.
o V obci každoročne 
usporadúvate rôzne 
podujatia, súťaže a výstavy, 
ktoré sa tešia veľkej 
obľube. Ktoré z nich sú 
najznámejšie?
- Poslednú februárovú sobotu 
pred Popolcovou stredou 
organizujeme záhradkársky 
ples, snažíme sa to mať na 
fašiangy. V marci máme 
svoju miestnu degustáciu vín, 
niekedy máme 15 vzoriek, 
niekedy 11, záleží, aký je rok, 
ale mali sme už aj 20, aj 40. 
V septembri máme výstavu 
ovocia a zeleniny, odkiaľ 
najlepšie vzorky putujú na 
okresnú a z okresnej na 
republikovú výstavu do 
Trenčína, čo je celoslovenská 
výstava o najkrajšie jablko 
a hrušku Slovenska. Máme veľmi dobré úspechy aj tam. V novembri 
sa koná naša najväčšia akcia Požehnanie mladých vín, a  v decembri 
väčšinou na konci roka, keď nás o to požiada obecný úrad, varíme víno 
v posledný deň na Silvestra, aby sme sa rozlúčili so starým rokom.
o Máte teda bohatý program počas celého roka. Čomu sa ešte okrem 
iného ako organizácia venujete?
- Na požiadanie obecného alebo farského úradu sa zapájame aj do 
brigád, ktoré nikdy neodmietneme. V apríli mali napríklad rybári 
súťaž, na ktorej sme sa takisto podieľali, pretože si ako organizácie 
vzájomne medzi sebou pomáhame. Taktiež sme nechýbali ani na 
„Fedýmešskom kotlíku“ na Deň otcov v júni. Okrem toho robíme 
akcie, ktoré nie sú v pláne práce. Máme stretávky výboru, ktoré sú 
ale neoficiálne – máme spravené sedenie na konci dediny, kde sa 
stretávame, robíme opekačky, varíme guláš, chodíme tam s rodinami. 
Je to neoficiálna vec, nikde sa o tom nepíše, ale ak chceme udržať 
kolektív, musíme preto niečo urobiť.
o Od r. 2010 sa na slávnosť sv. Martina, ktorému je zasvätený aj 
miestny kostol, koná vždy v novembri Svätomartinské požehnanie 
mladých vín, o ktorom ste spomínali, že takisto spadá pod 
organizáciu Zväzu záhradkárov. Kto prišiel s myšlienkou usporiadať  
takéto podujatie?
- S prvotným nápadom prišiel za mnou bývalý tajomník p. Húdik. 
Začali sme to teda my dvaja. Následne sa zapojil celý výbor základnej 
organizácie a takto to funguje do dnešných čias. Oslovili sme pána 
farára, či by bol ochotný spolupracovať, samozrejme hneď súhlasil. 
Prvý ročník sme začali pred štyrmi rokmi tak nejako na kolene, ale 
ujalo sa to a má to tradíciu. Tento rok to už bude 5. ročník. Najťažšie 
bolo osloviť ľudí z okolia, aby prišli a aby zistili, že je to zadarmo. My 
totiž všetko financujeme z našich zdrojov, čo je veľmi náročné, ale 
vďaka dotácii z obecného úradu a vďaka našej inej činnosti si zarobíme 
na to, aby sme mohli robiť aj takéto  podujatia. Nie je to lacná vec, stojí 
to niečo, ale sme za to radi a chceme to ďalej rozvíjať.

o Keď som písala do kroniky na obecnom úrade aj 
o tejto udalosti, zdalo sa, že každý rok sa našiel 
z okolitých obcí čoraz väčší záujem prezentovať svoje 
vzorky vín. 
- Áno, už to má dobrý formát a som veľmi rád, že 
tam napríklad Žitavské vinice, Jožko Teplan so svojím 
kolegom, prispievajú a prezentujú svoje vína. Aj 
z okolitých obcí sem chodia dobrí vinári, nie je to teda 
žiadna formálna akcia ani súťaž.  Je to len dobrovoľná 
prezentácia, kde sa koštuje, diskutuje, ale nesúťaží sa. 
Každý sem môže priniesť víno, nie sú naň kladené žiadne 
kritériá. 
o Je to teda rozdiel oproti ostatným akciám, kde sa 
súťaží.
- Určite, tam sa každý snaží umelé víno nejako upraviť, 
aby bodovalo. Toto je prezentácia mladých, čerstvých 
vín. Nikto sa nemusí báť prísť s tým, čo má. 
o Koľko vzoriek tam približne mávate, máte to nejako 
spočítané?
- Mávame zhruba 40 až 50 vzoriek. Niektorí vinári 
prinesú aj 6, 7 vzoriek, my malí prinesieme jednu, dve. 
Voľakedy to bolo iné, naše vína bodovali na súťažiach, 
aj na celoslovenskej výstave vín. Vtedy to stačilo, ale 

„Na záhradkárstvo musí človek dozrieť...“

Predseda ZO SZZ v Úľanoch nad Žitavou 
Juraj Kmeťo (Foto M. Májeková)

Úľanskí záhradkári (Archív J. Kmeťa)
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profesionáli nás predbehli, lebo je to otázka financií. A my už nemáme 
zdroje, aby sme do toho investovali toľko peňazí. Keď robíme niečo 
záujmovo, pre našu potrebu to stačí. 
o K vašim bohatým aktivitám patrí aj organizovanie Plesu 
záhradkárov, ktorý sa koná každoročne vo februári. Kedy ste ples 
usporiadali po prvýkrát? 
- Približne pred  šiestimi, siedmimi rokmi, odkedy kultúrny dom 
začal fungovať, dovtedy sme nemali 
priestory. Robili sme verejné zábavy, 
ale s veľkým rizikom na ihrisku. 
Ja som bol od začiatku prvým 
iniciátorom plesu. Aby sme však 
udržali tradíciu plesu v Úľanoch, 
potrebovali by sme mladých ľudí. Tí 
sa ale nechcú sa organizovať. Mám 
internet, tam si prečítam všetko. Čo 
ma vy budete učiť, čo od vás získam? 
Je to otázka pohľadu, ale pre mňa 
je lepšia zábava, keď sa stretnem 
s kamarátmi, ako sedieť pri televízori. 
Dnes má 80% ľudí opekačku za 
domom a nepotrebujú ďalších ľudí 
na to, aby sa niekde stretali a aby si 
vymieňali názory. No podľa mňa 
je lepšie, keď sa ľudia stretnú aj 

s rozličnými názormi, o ktorých diskutujú, a zabávajú sa spoločne. Pre 
mňa je toto prínos.
o Ako sa snažíte prilákať do svojich radov mladých ľudí, hoci 
v dnešnej dobe tomu bráni najmä internet?
- Ja si myslím, že je to výchovou v rodinách, tam to začína. Keď má 
niekto daný základ, potom si k tomu vybuduje aj vzťah. No aby bol 
niekto záhradkár, nebude ním určite ani v osemnástich rokoch, ani 

v dvadsiatich piatich. Musí do toho 
dozrieť.
o Ako víno.
- Tak. Musí mať nejakú svoju záhradu 
alebo záhradku, alebo aspoň jeden 
stromček či nejakú hriadku zeleniny, 
kde si môže niečo vyskúšať. Musí to 
jablko odtrhnúť z vlastného stromu 
a tešiť sa, že si ho  sám dopestoval. 
Osemnásťročný chlapec k tomu bude 
mať ťažko vzťah. Jedine, ak by ho 
k tomu jeho otec viedol odmalička.  
Ako som napríklad ja s motykou 
musel chodiť a nerád, pretože som 
chcel hrať futbal, no k niečomu to 
bolo. Dnes to už viem oceniť, ale 
vtedy nie. 

pripravila: Mgr. Mária Majeková

Záhradkári utužujú svoje vzťahy aj spoločnými posedeniami v 
prírode (Archív J. Kmeťa)

 Alena Červenková má 49 rokov. Je 
matkou dvoch dospelých dcér a už aj 
babinou dva a polročnej vnučky. Je 
rodáčkou z Úľan nad Žitavou. V roku 
2012 ukončila maturitnou skúškou 
nadstavbové štúdium - podnikanie 
v remeslách a službách.  Pôvodným 
vzdelaním je vyučená krajčírka a od 
ukončenia štúdia v r. 1985 do roku 
1996 pracovala vo výrobnom družstve 
Pletatex, neskôr vo Volkswagene Nitra 
a od roku 2008 pracuje ako SZČO 
v oblasti poisťovníctva v Allianz 
SP.  Je tiež poslankyňou obecného 
zastupiteľstva v Úľanoch nad Žitavou.
o Alenka, odkedy ste sa začali viac 
zaujímať o obecný život, smerovanie 
obce....?
- O obecný život som sa začala viac 
zaujímať ešte za pôsobenia bývalej 
starostky pani Hlasicovej, kde som 
pôsobila v kultúrnej komisii.
o Ako sa Vám žije vo Vašej obci? S čím 
ste spokojná?
- Život v našej obci, ak môžem byť úprimná, 
nie je úplne podľa mojich predstáv. Sme akísi 
utiahnutí vo svojich problémoch a málo 
prejavujeme radosť, skrátka prestali sme sa 
tešiť z maličkostí. A práve v nich je krása, 
z ktorých sa skladá bežný život, ktorý vás 
môže pohladiť, ale aj rozladiť.
o Čo by sa malo vylepšiť?
- Páčilo by sa mi, keby sa komunikácia medzi 
občanom a obecným úradom dostala do 
otvorenejšej úrovne.
o Čo Vás motivovalo ku kandidatúre na 
poslankyňu obce?
- Ku kandidatúre na poslankyňu som sa 
rozhodla po tom, ako ma oslovila pani Helena 
Hlasicová, kandidátka na starostu obce a 
predstavila mi svoj program.
o Čím ste oslovili občanov a presvedčili ich, 
keďže ste uspeli – aké ste mali priority vo 
volebnom programe?
- Vzdelávanie, kultúra a najmä oblasť sociálnej 
starostlivosti sú pozície, v ktorých ma občania 

mohli aj v minulosti vidieť pracovať a myslím, 
že práve to mi pomohlo uspieť v kandidatúre 
za poslankyňu obce.
o Rok 2015 máme v polovici, ako ste sa 
zosúladili ako poslanci – v kolektíve? Ťaháte 
za jeden koniec? Lebo  je to veľmi dôležité, 
aby sa obec pohla dopredu...?
- Po voľbách som patrila do väčšiny 
poslancov, ktorí sme boli novozvolení a 
s mnohými otázkami a problémami sme 
sa stretli po prvý krát. A priznám sa, že 
zoznamovanie s nimi muselo byť dosť 
rýchle, pretože práca nepočká, ani riešenie 
problémov. Spolupráca a súlad medzi nami 
poslancami, sa rozbehli celkom dobre, aspoň 
si myslím. Rozvoj obce smerom dopredu je 
pre nás určite prioritou.
o A teraz trochu osobnejšie otázky.... Ako 
rada trávite voľný čas?
- Voľného času má dnes každý málo. Rodina, 
malá vnučka a práca sú moje priority. 
Keďže som aj členkou obecnej organizácie 

Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, 
kúsok môjho času trávim aj v spoločnosti 
členov tejto organizácie a taktiež si rada 
zájdem  s priateľkami na večeru.
o Kedy sa viete rozčúliť, čo Vás vie naopak 
– potešiť?
- Veľmi ma vie rozčúliť ľudská hlúposť, 
neochota a klamstvo. Radosť mám keď 
vidím okolo usmiatych a šťastných ľudí, keď 
môžem robiť ľudí šťastnými, aj keď len na 
chvíľku...
o Ktoré životné motto sa Vám páči najviac 
a ktorým sa v živote riadite? 
- Usmievaj sa, lebo vždy sa nájde niekto, kto 
bude tvoj úsmev potrebovať. Ale taktiež: 
Rozčuľovať sa znamená, trýzniť seba samého 
pre hlúposť iných.
o Čo myslíte, prečo sú dnes tak vážne 
narušené medziľudské vzťahy?
- Aj keď sa hovorí, že peniaze nie sú 
všetko, myslím si, že práve oni sú vo 
veľkej miere príčinou narušenia dnešných 

medziľudských vzťahov. Ľudia dnes ľahko 
prichádzajú o prácu, nie sú sociálne istoty, 
nervozita a podráždenosť rastie a naopak, 
miera tolerancie klesá a vtedy k narušeniu 
medziľudských vzťahov prichádza veľmi 
ľahko.
o Myslíte, že to môže byť lepšie, alebo 
to bude už len horšie,  teda ľudstvo je 
nepoučiteľné...?
- Nemali by sme byť pesimisti a veriť viac 
jeden druhému a sami sebe. Ja stále verím v 
silu ľudského rozumu. Možno som len človek 
s veľmi ružovými okuliarmi, ale verím, že ako 
ľudia sme poučiteľní a bude už lepšie.
o Ako sa chystáte tráviť dovolenku?
- Neviem, či sa mi podarí tento rok ísť niekam 
na dovolenku, ale radi chodíme s manželom 
k moru.

otázky: redakcia

„Stále verím v silu ľudského rozumu a že bude lepšie“, 
hovorí Alena Červenková, poslankyňa obce Úľany nad Žitavou
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Vojtech Vitek, predseda poľovníckeho 
združenia Hrubý háj v Úľanoch nad 
Žitavou, sa snaží do povedomia ľudí 
vštepiť predstavu, že poľovníci nie sú 
iba ľudia, ktorí zver lovia, ale sú to 
ľudia, ktorí sa o ňu predošetkým starajú, 
prírodu nevynímajúc.
o Poľovnícke združenie Hrubý háj má 
v Úľanoch nad Žitavou bohatú históriu . 
Skúsite nám ju trochu priblížiť? 
- Poľovnícke združenie bolo založené po 
roku 1948, v čase znárodnenia. Do tohto 
roku celý revír aj okolie patrilo grófovi 
Károlymu. Po znárodnení ale všetok jeho 
majetok, pôda a les prepadli v prospech 
štátu. Pôdu tak zobrali roľnícke družstvá 
a revíry sa pričlenili podľa toho, v ktorej 
obci sa nachádzali. Tak to malo priebeh na 
celom Slovensku. 
o Ako to bolo s úľanským revírom?
- Časť revíru Hrubý háj patril mestu Šurany, 
no v roku 1962 ho získal poľovnícky spolok 
Úľany nad Žitavou, čím sa mu zväčšila 
rozloha. Podľa najnovšej nájomnej zmluvy 
máme 1381 ha poľovných pozemkov. 
V minulom roku sme predĺžili nájomnú 
zmluvu o  10 rokov. Oslovili sme všetkých 
vlastníkov pôdy, Lesy SR, Slovenský 
pozemkový fond, Povodie Váhu... A tým, že 
nám to odobrili, Obvodný lesný úrad nám 
na ďalších 10 rokov túto nájomnú zmluvu 
predĺžil.  
o Prečo práve názov Hrubý háj?
- Hrubý háj preto, lebo háj, ktorý sa 
nachádza v Úľanoch, je v podstate lužný les. 
Nikto ho nevysádzal, narástol sám. Vidíte 
tam najmä staré duby, pričom niektoré 
majú možno aj tristo rokov. 
o Je zaujímavý ešte niečím iným?
- Áno, v roku 2006  bol v šiestich častiach 
vyhlásený 4. stupeň ochrany, nakoľko sa 
v nich vyskytujú vzácne jedince viniča 
lesného a 6 ks chránených orechov 
čiernych, taktiež jedna časť lesa nesie názov 
NATURA 2000, kde neprebieha žiadna 
ťažba dreva. Všetko je nechané na prírodu. 
Keď v  4. stupni ochrany padne nejaký 
strom, musí ostať spadnutý a musí sa sám 

rozložiť. 
o Koľko členov má poľovnícke združenie 
Hrubý háj, ktorého ste predsedom?
- Momentálne má poľovnícke združenie 
21 členov a dvoch čestných členov – to sú 
bývalí poľovníci, ktorí už nepoľujú, ale stále 
sú evidovaní v poľovníckom združení ako 
čestní členovia.
o Na čo je zameraná súčasná činnosť 
združenia? Čomu venujete zvýšenú 
starostlivosť?
- Na ochranu prírody, starostlivosť 
a zveľaďovanie stavov zveri. Zvýšenú 
starostlivosť ale venujeme najmä drobnej 
zveri.
o Aká zver teda prevažuje v Hrubom háji? 
- Toto je nížinný revír s drobnou zverou, 
ktorá je u nás hlavnou zverou, ako sú 
zajace, bažanty, kačice divé, škodná zver - 
líšky, jazvece, kuny, ale v našom revíri sa 
nachádza aj zver srnčia a občas sa zatúla 
aj diviak.  Môžem však skonštatovať, 
že na súčasnú dobu máme priemerné 
stavy zajaca poľného, a tým sa dnes môže 
málokto pochváliť, nakoľko stavy zajaca 
v posledných rokoch rapídne klesajú  
nielen u nás, ale v celej Európe. 
o Každá obec či mesto musí neraz riešiť 
problémy so znečisťovaním prírody. Preto 
sa aj do povedomia verejnosti dostala 
akcia s názvom Deň Zeme, ktorú ste pred 

pár rokmi začali organizovať. Zdá sa, 
že každý rok sa nájde široký okruh ľudí, 
ktorým záleží na životnom prostredí. 
- Deň zeme organizujeme možno už 
po štvrtý či piaty krát, ale oficiálne 
s vyhlásením pre verejnosť sme to robili 
trikrát. Riadim sa podľa zásady, že v prvom 
rade si musíme urobiť poriadok my, hlavne 
v lese a v okolí poľovníckych zariadení, 
chaty a domca si vyzbierame odpad, ktorí 
nám tam turisti alebo nespratníci nahádžu. 
Samozrejme zbavíme komunálneho odpadu 
celý revír. 
o Takže sa nájdu aj dobrovoľníci....
- Áno, tento rok sa zúčastnil aj pán 
starosta. Ráno sa na zahájení rozdelíme 
do niekoľkých skupín a každá skupina sa 
zoberie určeným smerom. Keď má skupina 
odpad nazbieraný, zavolá, naložíme  do 
auta a odnesieme na zberný dvor. Myslím 
si, že by sa tým aj mladí ľudia mali zaoberať.  
o Aké sú ďalšie známe aktivity združenia 
v obci?
- Zvykneme sa každý rok zúčastňovať 
na „Fedýmešskom kotlíku“, kde takisto 
propagujeme poľovníctvo. Stretávame 
sa aj so žiakmi v škole. Bol som tam už 
niekoľkokrát, aj na podujatí s názvom „Živá 
kniha“. Deti mali nesmierne množstvo 
otázok,  a niekedy som musel rozmýšľať, 
čo im odpovedať, aby som im nedal nejakú 
zavádzajúcu informáciu. Snažím sa im 
vysvetliť,  že poľovníci nie sú iba tí ľudia, čo 
zoberú zbraň a strieľajú všetko, čo sa hýbe. 
Nie je to pravda. 
o Často však ľudia majú práve takúto 
predstavu o poľovníkoch.
- Je to mylná predstava, keď človek 
vidí poľovníka, ktorý ide zver zastreliť. 
Poľovníctvo je ale o niečom inom. Je 
náročné, aj pokiaľ ide o financie a voľný čas. 
Dnes sa tu nedá hovoriť o nejakom zisku, je 

Poľovník nie je iba strelec, ktorý loví zver, 
ale je to človek, ktorý sa o ňu stará a chová ju 
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to skrátka záľuba a hobby.
o Mali ste pre deti zo základnej školy 
pripravené aj nejaké ďalšie akcie? Príp. 
čo sa snažíte robiť preto, aby ste u nich 
vybudovali kladný vzťah ku krásnej 
prírode Slovenska?
- Áno, ďalšia akcia so základnou školou 
bola vychádzka do Hrubého hája v zime. 
Bolo príjemné počasie, išla aj pani 
riaditeľka a učiteľský zbor. Pani učiteľka 
žiakom vysvetľovala staré názvy častí 
lokalít – Šarnačka, Malovka, Kostolnosecké 
lúky, Vyménky, Mäkýše. Naši členovia 
im urobili prednášku o chove zveri, o jej 
ochrane a prikrmovaní v čase núdze. 
Poukazovali im poľovnícke zariadenia, 
krmelce, posedy, zásypy, chaty, násypník, 

kde zhromažďujeme krmivo... Rozprával 
som im hlavne o tom, že poľovník nie je 
iba strelec, ktorý loví zver, ale je to človek, 
ktorý sa o ňu stará a chová ju. 
o S akými problémami sa ako poľovník 
najčastejšie stretávate? 
- Veľký problém nám robia ľudia, ktorí 
nepoznajú zákon, a chodia venčiť psov, 
ktorých vypúšťajú v poľovnom revíri. 
Momentálne je obdobie rodenia mláďať, 
bažantie sliepky sedia na vajciach, zajace sú 
malé, začína sa rozmnožovať srnčia zver. A 
aj keď niekoho slušne upozorníme, ohradí 
sa, že on môže psa púšťať, kde chce. Nie je 
to pravda a to najmä, keď štve zver alebo 
ju loví. Ľudia to asi nevedia, ale porušujú 
zákon. 

o Kde teda môže človek svojich psov 
venčiť, keď im je vstup do poľovného 
revíru zakázaný?
- Pokiaľ pes nie je ovládateľný, mal by 
ho v poľovnom revíri majiteľ držať na 
vodítku. My ako poľovníci držíme desať 
poľovne upotrebiteľných psov, s tým, že 
sme sa dohodli, že počas tohto obdobia, od 
apríla do konca augusta, máme vyčlenenú 
časť revíru, kde chodíme s poľovníckymi 
psami revírovať. Pes nemôže byť zatvorený.  
Máme vyčlenený úsek od úľanského mosta 
- hrádzu smerom k Mojzesovu a hrádzu 
vedľa rieky Nitry k Šuranom, aby sme 
nenarúšali celý revír.

pýtala sa: Mgr. Mária Majeková

Nech muž ostane mužom a žena nestráca, čo je ženské a materské
Takto to vidím ja...

Možno dnes rozviniem vo svojom príhovore banálnu tému, ale 
nedá mi už dlhšie spávať. Všimli ste si aj Vy, vážení čitatelia, 

že sa akosi svet otáča proti zaužívaním zákonom a tradíciám? 
A že vinu na tom máme, ako ľudstvo, vo veľkej miere práve 

my, čo je nepochybné! Dievčatá sa správajú ako chlapiská, sú 
vulgárne, veľakrát nevkusne doobliekané, surové, odpľúva-
jú, fajčia... Chlapci, ak nerátame normálnu pubertu, sú zasa 
naopak niektorí až priveľmi ukríknutí, zbabelí a nevedia sa 
častokrát možno až tak postaviť k problémom, ako by sa od 
mužských potomkov čakalo. Ženy sú výbojnejšie aj v bežnej 
praxi, vo funkciách i keď je pravda, že ženský princíp nie je 

vždy na škodu, hlavne vo vedúcich funkciách. Na druhej stra-
ne je však smutné, že pri výchove tých najmenších častokrát 
chýba matka, ktorá radšej „ošetruje“ chromých Rakúšanov, 

ako by sa mala venovať výchove svojich maličkých deťúreniec. 
A potom sa to samozrejme neskôr všetko vracia v zlom, pre-
tože takéto deti majú pomýlené hodnoty a lásku si zamieňajú 
iba za peniaze, ktoré ich matka „vyloží“ na stôl. Ozaj, všimli 

ste si, že aj v dnešných akčných filmoch vidíte so samopalom 

viac žien, ako mužov, nehovoriac o ich tvrdom a zabijakom 
správaní, hoci práve ženy mali byť nositeľkami krásy, než-

nosti, láskavosti a najmä života a jeho ochrany? Rovnako ako 
ochrankyňou rodinného krbu. Možno aj preto sa dnešní muži 
akoby „uťahovali“ do úzadia pred takouto surovosťou nežného 

pohlavia a radšej sa ani nechcú zaväzovať stálymi záväzka-
mi: Veľa počúvame tiež o tom, že si treba „užiť“, nemyslieť 
na zajtrajšok, neviazaný sex tiež len tak prekvitá, a keď už 

žena porodí, do roka ju starostlivosť o dieťa veľakrát prestane 
baviť a „odhodí“ dieťa rodičom ako hračku, lebo ona si chce 
ešte užiť.... Naozaj sú hodnoty života akosi naopak. A i keď 
sa modernosťou doby veľa z tradícii každodenného života 

vytratilo, jedno by sa vytratiť nemalo určite. A síce, že muž má 
byť mužom v tom pravom zmysle slova a žena má tiež ostať, 
aj pri všetkých nástrahách a problémoch, ženou a nositeľkou 
budúceho života. Aj preto, aby tie ďalšie generácie našich detí 

neboli ešte viac pomýlené. 
- Mgr. Alena JAŠŠOVÁ -
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Rybárska spoločnosť Úľany nad Žitavou uskutočnila 25.4.2015 
ôsmy ročník Rybárskych pretekov v love udicou pre dospelých na 
vodnej ploche „Štrkáreň“. K popularite pretekov v regióne z roka 
na rok prispieva nie len krásne prostredie, kulinárske špeciality 
a dobrá spoločenská atmosféra, ale najmä narastajúci záujem 
pretekárov. Keďže rozloha vodnej plochy nás obmedzuje na 60 až 
62 štartovných pozícií, všetky miesta sú už s predstihom vypredané. 
Dôvodom je neopakovateľný rybársky zážitok, pretože každý rok sa 
tu uloví 100 až 200 kusov úžitkovej a bielej ryby. Tento rok bolo 62 
pretekárov a ulovilo sa spolu 139 rýb. Táto skutočnosť nám vytvára 
veľkú prestíž v porovnaní s okolitými rybárskymi organizáciami. 
Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí nám prispeli na úspešnú 
realizáciu pretekov, vďaka nim sme rozdali tento rok 6 cien pre 
pretekárov a 21 tombolových cien.
Víťazi si odniesli hodnotné ceny ako sú: víťazné poháre, akustický 
signalizátor, rybárske kreslo, nové udice a pod.
Pestrá paleta tombolových cien by si asi vyžiadala ďalší článok..
Nemalou mierou k úspechu pretekov prispelo aj krásne počasie, 
ktoré nás sprevádzalo po celý deň a bohatá návštevnosť hostí, fanúšikov 
a širokej verejnosti.
V mojom mene sa chcem poďakovať celému organizačnému výboru 
a členom rybárskej spoločnosti za prácu na príprave a realizácii 
podujatia.
Spoločnosť sa aktívne venuje aj práci s mládežou. V letných mesiacoch 
medzi nás prijímame mladých rybárov- žiakov, ponúkame im odbornú 
aj technickú pomoc, každoročne organizujeme Detské rybárske preteky 
1. júna na MDD a v spolupráci so ZŠ im organizujeme športovo 
relaxačné dopoludnie.

Víťazi 8. ročníka :
1.       Marcel Bánoš        934 bodov
2.       Lukáš Hlavačka     781 bodov
3.       Peter Poročák       594 bodov
4.       Marián Ostrožlík   529 bodov
5.       Juraj   Sulina          477 bodov
Prémia: Miroslav Lipták- najväčšia ulovená ryba: 
kapor, 60cm/ 4 kg

Po krásnom programe, venovanom všetkým mamám, sme si v obci jej oslobodenie pripomenuli aj „Behom oslobodenia“. Zúčastnili 
sa na ňom detičky, žiaci, študenti a samozrejme dospeláci. Deti bežali 1 km, dospelí asi 3 km. Bolo to krásna symbolika voľnosti 
a radosti, akýsi odkaz a poďakovanie, že dnes môžeme žiť v mieri a slobode. Každý z účastníkov behu získal diplom, víťazi 
samozrejme krásne poháre a čokoládovú medailu. Bola to krásna športová a zmysluplná akcia, ktorá by mala mať každoročné 
pokračovanie. 

Na rybárskych pretekoch v Úľanoch nad 
Žitavou sa tento rok ulovilo 139 rýb.

Beh oslobodenia...

pripravil: Ján Hnat, predseda Rybárskeho združenie Úľany Nad Žitavou
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Spoločenská kronika
január – máj 2015 

Narodili sa 
Timotej Spišák ............................................................... 18.1.2015
Benjamín Cendrowicz .................................................. 21.2.2015
Alexandra Geciová ........................................................ 14.3.2015
Lenka Zradulová ............................................................ 02.5.2015
Vanesa Chovanová ........................................................ 17.5.2015

Uzavreli manželstvo
Ing. Daniel Vacho – Natália Hrabovszká ....................11.4.2015
Ján Pleva – Ing. Miriam Ostrožlíková ..........................09.5.2015
JUDR. Tibor Lénárt – Mgr. Zuzana Smoláriková ......23.5.2015

Zomreli
Július Feherváry .............................................16.01.1931 – 05.01.2015
Milan Špilberger ............................................23.01.1947 – 06.04.2015
Rudolf Vitek ...................................................12.11.1944 – 01.05.2015
Bernardína Dávidová rod. Malíková ..........02.09.1918 – 01.06.2015

Na snímke:
ThDr. Štefan Vojtek, PhD. 

- farár z Úľan nad Žitavou, deti:
Karolínka Czániková, Miško Geci, 

Katka Husárová, Šimonko Petko, Jurko Husár, 
Dominik Husár, Romanka Pápayová

Deň matiek v našej obci
7.mája pripravili krásny kultúrny program 
deti zo ZŠ s MŠ Úľany nad Žitavou pre svoje 
mamičky, babičky a všetky ženy, ktoré sa 
hrdia titulom „MAMA“.
Program odprezentovali v sále ObÚ Úľa-
ny nad Žitavou. Deti zožali veľký úspech a 
aplauz. Po skončení programu podarovali 
svojim mamičkám a babičkám krásne kve-
tinky, ktoré zaobstaral obecný úrad.

Sväté prijímanie detí z obce v tomto roku.

 

Na výstave k 70.  výročiu oslobodenia obce Úľany nad Žitavou 
boli vystavené originálne dobové exponáty, ktoré s našou obcou 
úzko súvisia.
Nemecká okupačná armáda tzv.  Wehrmacht a jednotky SS 
boli na výstave zastúpené najznámejším samopalom MP 40  
opakovacou puškou MAUSER 98k. Za stranu osloboditeľov 
sovietskej Červenej armády to bol samopal  PPŠ 41 (ŠPAGIN) 
– najznámejší samopal 2. svetovej vojny, z ktorého bolo 
vyrobených asi 5 miliónov kusov. Ďalej boli vystavené rôzne 
časti výstroje a výzbroje československej armády, armády 
Slovenského štátu a Maďarskej kráľovskej armády, napr. 
prilba nemecká M 40, československá vz. 32, vz. 32 vo farbách 
Slovenského štátu, bajonety na pušky 98k, protiplynové masky, 

poľné telefóny, opasky, pracky, listy, poštové karty (dopisnice) poľnej pošty  a rôzne osobné veci vojakov. Všetky tieto exponáty 
zapožičal Tomáš Račko z Radavy. Na výstavu exponátmi prispeli aj mnohí občania obce, za čo im ďakujeme. 

pripravila: Renáta Viteková

Výstava k 70. výročiu oslobodenia obce
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o Aká je celková úroveň hráčov futbalového klubu 
v našej obci?
- Zloženie mužstva je dobré na to, aké podmienky sú 
v našom klube. Úroveň hráčov je vyvážená ich snahou, 
ktorá vyústila spoločným absolvovaním zimného 
sústredenia na Počúvadle, kde už niekoľko rokov máme 
kvalitné podmienky na prípravu pred jarnou časťou 
sezóny. Tréningové procesy má  na starosti Peter Zlatinský 
a Ondřej Vlček, odvíjajú sa podľa možnosti každého 
hráča. 
o Ako sa rozbehla tohtoročná sezóna, aké zápasy sa 
odohrali?
- Po absolvovaní sústredenia a prípravných zápasoch 
s kvalitnými súpermi sme začali jarnú časť veľmi dobre. 
Zo štyroch zápasov sme získali 9 bodov. Potom však 
nastal útlm a dobre rozohraté zápasy sme nevedeli doviesť 
do víťazného konca. Momentálne bojujeme o záchranu 

v súťaži I. triedy Novozámockého okresu.
o Aké má šport podmienky v obci?
- Je to asi ako v každej menšej obci – je to jediná taká 
kultúrno - športová činnosť, na ktorú sa každú druhú 
nedeľu prídu pozrieť občania tejto obce. Podmienky nie 
sú zlé, ale mohli by byť aj lepšie, lenže financií nie je veľa 
ani v klube, ani v obci, no snažíme sa.
o Kto sponzoruje športovcov, kto pomáha?
- Ako som naznačil v predošlej odpovedi, šport podporuje 
obec. So starostom aj s poslancami vychádzame 
v dobrom, takže v tomto smere problémy nie sú. Ďalšie 
peňažné prostriedky získavame z 2%, kde nám výrazne 
pomáha Ing. Peter Malík, ale aj rodičia futbalistov alebo 
známi, ktorí nám každý rok niečo pošlú, za čo im patrí 
veľká vďaka.  Ďalej nám veľmi pomáha NSK, aj touto 
cestou sa im chceme poďakovať za dotácie, ktoré sme 
získali pri obnovovaní budovy, areálu a organizáciou 
futbalových turnajov. Veľká vďaka patrí hlavne ľuďom, 
ktorí sa starajú o športový areál, hlavne p. Šimeg, p. 
Bulava, p. Čvirik, p. Németh a Šimon Laho a taktiež 
netreba zabudnúť na predchádzajúci výbor: p. Ostrožlík, 
p. Fialka a p. Turan, ktorí sa nemalou mierou pričinili 
o rozvoj futbalu v obci. 

o Mužstvo je jedna vec, 
ale ako si vychovávate 
dorast, žiakov – 
pokračovateľov, je tiež 
dôležitá parketa....
nemýlim sa...?
- Ako vieme, s výchovou 
mladých futbalistov je 
to v dnešnej dobe ťažké. 
Doba je dnes iná ako 
v minulosti, máte rôzne iné aktivity, 
sú tu aj počítače, hry a nútiť predsa 
nemôžeme nikoho. Detí je v obci rok čo 
rok menej a chlapcov zvlášť. Máme jedno 
mládežnícke mužstvo – žiakov, ktorí 
s radosťou hrávajú futbal a kde pevne 

veríme, že práve oni budú v budúcnosti pokračovateľmi 
futbalu v našej obci. Po zvážení sme museli mužstvo 
dorastu zrušiť pre nedostatok mladých hráčov a tých, 
čo mali záujem hrať ďalej, sme poslali na hosťovanie do 
okolitých obcí.
o Ak chcete niekoho zvlášť vyzdvihnúť z hráčov.....
- Bolo by to celé mužstvo, ktoré sa častokrát obetuje pre 
tento šport v obci na úkor rodiny, zamestnania a školy.
o Čo sa aktuálne deje na športovom futbalovom poli 
Úľany nad Žitavou?
- Po skončení sezóny pripravujeme tak ako každý rok 
futbalový turnaj o „Žitavský pohár“ , ktorý má dlhoročnú 
tradíciu a je obľúbený v okolí. Bude sa konať 19. júla 
2015 za účasti mužstiev z okolia a na ktorý Vás srdečne 
pozývam! Ďalej organizujeme minifutbalový turnaj ako 
spomienku na našich už zosnulých hráčov P. Šimega a I. 
Fialku. Boli sme pozvaní aj na turnaj do Veľkých Úľan o 
„Úľanský pohár“, kde sa stretnú všetky obce, ktoré majú 
v názve Úľany /Pusté, Ipeľské, Veľké a my/. 

pripravil: Martin Malík

Aktuálny rozhovor s predsedom futbalového klubu 
v Úľanoch nad Žitavou, Ing. Milanom Barusom, ktorý hovorí: 

„Momentálne bojujeme o záchranu v súťaži 
I. triedy Novozámockého okresu...“


