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VIANOCE V OJTÓZI 

Duša mi cíti, že narodil sa Pán. 
Na každom človeku to badať,  
veď pravdu povedať nám
je jeho plán.

Štedrý večer a ja
vojak v Ojtózi Soroši som. 
Ale Vianoce u nás
vidím, živím obrazom. 

Vidím jak chlapec
hľadí s úsmevom na svoj dar
a dedko si so záujmom
obzerá nový kalendár. 

Spomienky Vojtecha Ostrožlíka 
na Vianoce v roku 1943

Úľany nad Žitavou
Pre členov 
folklórnej 

skupiny 
Úľančanka 

bol tento rok 
skutočne 

bohatý /str.5.

Úľančania tento rok spievali koledy na 
netradičnom mieste – Betlehemskej ceste /str.6.

Mikulášske 
trhy mali 
opäť veľký 
úspech /
str.13.

„Privoňajte si k nádherným kvetom 
zo Žitavskej farmy“, hovorí pestovateľ 

Ing. Jozef Teplan /str.12.

Prípravkári majú za sebou úspešnú 
jesennú časť sezóny /str.15.



Vážení spoluobčania,
ďakujem vám, že ste sa zúčastnili komunálnych volieb a ďakujem všet-
kým občanom, ktorí mi vo voľbách prejavili dôveru. Iba vďaka vám 
môžem moju ochotu a chuť pracovať pre obec a moje pracovné skúse-
nosti premeniť na činnosť, ktorá bude viesť vami očakávanému rozvoju 
Úľan nad Žitavou. Chcel by som poďakovať aj tým občanom, ktorí mi 
dôveru nedali. Vnímam to ako výzvu do budúcna. 
Tohtoročné komunálne voľby priniesli zmenu ako vo funkcii staros-
tu, tak aj medzi poslancami. Zvolili ste si nové osobnosti s nádejou, 
že príde zmena aj do koloritu našej obce. Blahoželám každému no-
vozvolenému poslancovi a teším sa na našu spoluprácu. Nemôžem 
však nespomenúť ľudí, ktorí boli v zastupiteľstve obce predchádzajúce 
volebné obdobie. Tak ako chceme my, novozvolení zástupcovia obce, 
robiť všetky veci podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, tak sa 
to snažili robiť aj oni a zato im patrí moja vďaka. 
Zložením slávnostného sľubu preberám spolu s poslancami veľký 
záväzok konať vždy pre dobro obce. V nasledujúcich štyroch rokoch 
sa budem snažiť rozhodovať čestne, rozpočet používať uvážlivo a pre 
rozvoj obce, tovar a služby obstarávať transparentne, propagovať obec, 

občianske združenia a ľudí v nej úder-
ne, a hlavne intenzívne komunikovať 
s vami, vážení občania. Komunikácia 
sa vždy týka dvoch a viacerých  strán, 
preto budem očakávať, že ten pomy-
selný rozhovor budete viesť aj vy so 
mnou. Verím, že prosperujúca obec je 
výsledkom aktívnej komunikácie me-
dzi občanmi a starostom.  
Záverom mi s blížiacimi sa vianoč-
nými sviatkami neostáva nič iné,  len 
zapriať Vám v mene obecného zastu-
piteľstva, v mene všetkých zamestnan-
cov obce, ale aj osobne krásne a pokoj-
né vianočné dni. Prežime tieto sviatky 
naplnení láskou v kruhu svojich blíz-
kych, spomeňme si na priateľov, rodákov z Úľan nad Žitavou, ktorí 
možno pracujú alebo sú v zahraničí, a hlavne udržme si tento okamih 
v mysli, aby nás posilňoval celý budúci rok. 

Ing. Rudolf Frýželka

Takto sme volili...

Komunálne voľby na Slovensku sa uskutočnili 29. októbra 2022. V Úľanoch nad Žitavou 
boli výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí nasledovné: Za starostu obce Úľany nad Žitavou 

bol zvolený Ing. Rudolf Frýželka. Do obecného zastupiteľstva boli zvolení: Alena Červenková, 
Ing. Šimon Laho, Peter Kmeťo, Martina Kosibová, Peter Ostrožlík, Marián Sepeši, 

Mgr. Ľubica Cendrowicz, Juraj Vitek a Mgr. Sabína Ostrožlíková.

Nový zastupiteľský zbor

Končiaci poslanci
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1. Betlehemská cesta nás nabáda 
„zastaviť sa“ v tomto uponáhľanom svete

Každý, kto išiel smerom na Hul či Dolný 
Ohaj, sa určite pozastavil nad tým, čo sa to 
stavia na ľavej strane cesty na pozemku rez-
bára Martina Heczka. Bude to nejaký prístre-
šok na náradie či garáž? – tipovali mnohí. No 
až keď som sa s Martinom náhodou stretla 
koncom novembra v obchode, prezradil mi, 
čo tam chystá – Betlehemskú cestu. Sochy 
mal už vtedy vyrezané, posledné dni pred 
začiatkom adventu a rozsvietením prvej ad-
ventnej sviečky ešte dokončieval, čo chýbalo, 
aby mohlo byť celé dielo sprístupnené pre 
verejnosť. 

Netradičná expozícia
Už počas prvej adventnej nedele, keď sa pred 
sochami Panny Márie a sv. Jozefa rozsvietila 
prvá adventná sviečka, navštívilo Betlehem-
skú cestu množstvo ľudí. Zastavovali sa, aby 
mohli obdivovať dielo, za ktorým sú skryté 
desiatky hodín tvrdej a obetavej práce. Via-
cerých zrejme prekvapilo, že v betlehemskej 
mašťaľke nenašli Svätú rodinu. Stojí tam len 
osamelý pastier s ovečkami. Čaká totiž na 
to, kým k nemu zavíta Panna Mária, kto-
rá je v očakávaní, spolu so sv. Jozefom, aby 
ich mohol oboch prichýliť. Presne tak, ako 
to poznáme z biblického príbehu o narodení 
Ježiška. Prečo sa to rozhodol Martin poňať 
práve takto? „Chcel som prezentovať tento 
príbeh tak, ako si myslím, že sa uskutoč-
nil... Bežne sa totiž už od začiatku adventu 
zobrazuje Betlehem so všetkými postavami 
vrátane Troch kráľov, ale tí ešte len putova-
li do Betlehema,“ vysvetľuje, prečo stvárnil 
vianočný príbeh v takejto podobe. Každú 
adventnú nedeľu sa tak Panna Mária s Jo-
zefom presunú vždy o približne 25 metrov 
bližšie k betlehemskej maštaľke, kde sa má 
narodiť Boží Syn, a súbežne s nimi „cestu-
jú“ aj adventné sviece. V záverečný posledný 
týždeň prinesú tieto sviece k pastierovi, kde 
sa z nich podľa Martinových slov vytvorí veľ-
ký adventný veniec. 

Drevorezby stvárnené zaujímavým 
spôsobom

Vnútro maštaľky je vystlané slamou. „Podľa 

môjho uváženia tam nebola pripravená ko-
líska pre dieťa, ale možno nejaký krmelec 
pre zvieratá. Snažím sa všetko priblížiť čo 
najvernejšie k tomu, ako sa domnievam, že 
to bolo, aby mi to dávalo zmysel, logiku,“ 
pokračuje vo svojom rozprávaní talentova-
ný rezbár, ktorému k stvárneniu celej tejto 
myšlienky pomáhal aj jeho otec. Premýšľa-
li, uvažovali, dolaďovali spolu veci tak, aby 
malo všetko svoj zmysel a zaujímavé preve-
denie. Cestou k maštaľke sa môžete zastaviť 
pri zvonici, ktorá pekne vynikne najmä v 
tme, keďže je podsvietená zvnútra. O niečo 
ďalej sa zasa na pni nachádza sova Rozárka, 
ktorá vám zahrá pesničku, ak sa rozhodnete 
Martina v jeho umeleckej práci aj finančne 
podporiť. V maštaľke sa skrýva zlaté prasiat-
ko a anjela by ste veru hľadali len ťažko. Nie 
je totiž stvárnený figurálne, ale skôr svetelne. 
„Anjel je v preklade posol, a tak si myslím, 
že môžu mať viacero podôb, preto ich podľa 
mňa často prehliadame. Je znázornený ne-
tradičným spôsobom, lebo sa domnievam, 
že to nebola postava, ale skôr zjavenie, úkaz, 
signál, sen... Najlepšie je to vidno od hlavnej 
cesty, keď je vnútro Betlehemu podsvietené.“ 
Podľa neho bude Betlehem zaujímavejší prá-
ve vo večerných hodinách ako po svetle, pre-
tože aj „betlehemská hviezda“ je osadená v 
podobe svetla na stĺpe, takže od hlavnej cesty 
je na to skutočne nádherný pohľad.

Prečo práve Betlehemská cesta?

A ako vôbec vznikla myšlienka celej Betle-
hemskej cesty? Martin mi prezradil, že sa 
dlhé roky bránil vyrezávaniu sôch so sakrál-
nou tematikou. „Nikdy som Betlehemy ne-
robil, vždy som sa toho stránil, a keď by som 
ich aj robiť mal, tak len z nejakého osobného 
presvedčenia alebo vážneho dôvodu. A ten 
napokon prišiel.“ Martinovi sa narodil syn 
práve na sviatok Troch kráľov, avšak s defek-
tom srdiečka. Operovali ho deň pred Marti-
novými 33. narodeninami. „Je dosť možné, 
že v čase, keď bude mať malý František rok, 
tak budú operovať srdce zasa mne,“ zdôve-
ruje sa. „Preto by som chcel ešte stihnúť do 
Vianoc vyrezať Troch kráľov, aby mohli za-
počať svoju púť od východu, z druhej strany, 
ako teraz putuje Mária s Jozefom. Uvidíme, 
či sa mi to dovtedy podarí, a keď nie teraz, 
o rok určite.“ Ako potom dodáva, nerobil 
toto dielo pre nikoho na žiadnu objednáv-
ku, ale je to všetko z jeho vlastnej iniciatívy 
a pre verejnosť. Napokon, pracoval na tom 
už od leta. A keďže má konečne k dispozícii 
priestor, kde sa to všetko dalo zrealizovať, 
neváhal ani chvíľu. A prečo nie je Betlehem 
otočený smerom k ceste? „Od začiatku som 
plánoval Betlehem situovať tak, aby sa tu 
ľudia zastavili. Doba je totiž uponáhľaná a 
keby si to z cesty každý pozrel len na chvíľu, 
nemalo by to tú pravú pointu toho zamys-
lenia, zastavenia sa. Ide teda o to, aby sa tu 
ľudia zastavili a išli sem z čistej vôle,“ dodáva 
na záver. 
Betlehem bude určite zaujímavejší práve po-
čas sviatočného obdobia. Dovtedy budú mať 
deti možnosť pohladkať Márii bruško, podať 
ruku Jozefovi, vyjašiť sa v slame alebo sa od-
fotiť s pastierom a ovečkou. Sochy budú vy-
stavované celé vianočné obdobie až do dňa 
Hromníc.

Zľava - rezbár Jaroslav Heczko, 
jeho vnučka Helenka a syn Martin, 
takisto rezbár a iniciátor myšlienky 

Betlehemskej cesty
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POĎAKOVANIE 
Roboty ako na kostole – zvykne sa vravieť, keď je stále na čom praco-
vať. Tak je to ale i v práci na sebe, na zdokonaľovaní seba ako človeka, 
kresťana – neustále očisťovanie sa od našich predstáv, od zlyhaní a v 
získavaní dobrých návykov, teda čností – stále začínať a posúvať sa do-
predu k Cieľu nášho života. Popri tejto snahe - práce na sebe - sa však 
tento rok podarilo aj to vonkajšie pre naše spoločenstvo, keď z usporených 
prostriedkov a za podpory bohuznámych dobrodincov a drobných darov 
sa mohla nielen opraviť, ale vymeniť dlažba okolo kostola v Úľanoch a 
pri dnešných veľmi vyskočených cenách aj materiál, aj práca boli vybraté 
ako najprijateľnejšie. Našťastie neboli žiadne nepredvídané komplikácie 
a práca bola v priebehu septembra - októbra spravená. 
Hovorí sa aj: Všetko je dočasu, manželka do smrti, Pán Boh naveky! 
Neraz sa tie hmotné staršie veci musia prácne opravovať, inokedy pre veľ-

kú deštrukciu už len vyhodiť a nahradiť novými – lebo: všetko dočasu. Aj 
balustrádové oplotenie z terazza okolo kostola už dávnejšie pýtalo svoje. 
Minulý rok sa podarilo zabezpečiť a potom (v októbri - novembri) aj 
uskutočniť za „starú“ cenu opravu, spevnenie, očistenie a chemické ošet-
renie. Nakoľko sa dá, chceme predsa len zachovať to, čo tu tí pred nami 
dali, venovali, čo spravili pre farnosť... 
Preto veľké poďakovanie patrí majstrom a pracovníkom, ktorí sa odvá-
žili tieto práce vykonať, ale aj pracovníkom obecného úradu za pomoc a 
spoluprácu pri likvidácii odpadu (ale i ostatnú ústretovosť); samozrejme, 
vďaka patrí všetkým dobrodincom za milodary a pomoc nielen rada-
mi, ale aj skutkami. Toto sú také mimoriadne záležitosti, ale sú aj tie 
celoročné, keď sa upratuje, opravuje, ozdobuje, keď sa nainštaluje nové 
svetlo, ozvučenie, poopravuje organ, čistí okolie kostola a veľa-veľa iného. 
Za obetavosť, službu a ochotu Pán Boh odplať všetkých, a daj zdravia, 
trpezlivosti a nádeje i v zložitých situáciách v tom Novom roku 2023.

Milí Úľančania,
počas roka prežívame sviatky, pripomíname si rôzne udalosti z dejín, 
ktoré ovplyvnili naše Slovensko, no aj udalosti duchovného významu, 
medzi ktoré patria i Vianoce. V občianskej spoločnosti je december v 
znamení konca ďalšieho kalendárneho roka, obdobím uzávierok, hod-
notenia; je to zimný mesiac často spojený tým pádom s romantikou 
domova; ale i časom dovoleniek, pre deti radosti z prázdnin a podobne.
Pre kresťanov je december spojený s Adventom a Vianocami. Začí-
na sa nový liturgický rok, keď práve Adventom si pripomíname his-
torické udalosti ľudstva od počiatku, aké to bolo úžasné pri stvorení, 
a ako sa človek rozhodol pre Zlo, a ako cez stáročia čakali generácie 
na Záchranu, na toho, kto narušený vzťah stvorenia so Stvoriteľom dá 
na poriadok. A tak na vrchole tohto obdobia je Svätá noc (Vianoce), 
pripomienka a oslava toho, ktorého očakávali – a on prišiel ticho za 
noci, bez fanfár, do provizórneho bydliska, do chudoby, spôsobom, ako 
človek prichádza – narodením zo ženy.
Každý rok tie isté sviatky – možno si povieme. Ale vždy, keď ich slávi-
me, sme v inej životnej situácii; sme po roku s inou skúsenosťou; mož-
no v inom prostredí; o rok starší. A tak aj oslava Pánovho narodenia 
nás môže viac a ináč obohatiť. A tak sa tieto sviatky nielen opakujú, ale 
aj posúvajú. Nie je to kruh, v ktorom prídeme na to isté miesto, ale je to 
akoby špirála, kruh, ktorý sa ale posúva...
Nech aj tohtoročný adventný a vianočný čas nás obohatia, polepšia, 
vnesú viac jasnosti do toho, kým sme, odkiaľ sme a kam ideme. Nech 
sú opätovným uvedomením si lásky Boha voči nám ľuďom.
Želám všetkým veriacim kresťanom pekné a hlboké prežitie vianoč-
ných dní a radosť v srdci. Takú radosť, akú mali Panna Mária a Jozef, 

keď sa zahľadeli do tváre narodeného Dieťatka – toho Boha medzi 
nami. A aj tým, čo nezdieľajú našu vieru, prajem veľa síl v konaní dobra 
a pokoj vo svedomí.
Celej obci žehnám

        Milan Šuliak, farár

Anna Hyatt Huntington:  „Svätá rodina odpočíva“; 
socha sa nachádza pri vstupe do Baziliky 

– Národnej svätyne Nepoškvrneného počatia 
vo  Washingtone, rok 1963.

Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme, 
odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí.

Na prelome 11. a 12. storočia turecké kmene 
Seldžukov okupovali najmä časti Malej Ázie 
a Blízkeho východu, v ktorom sa narodil, žil 
a umrel Ježiš Kristus. Kresťanom tak zne-
možnili tieto posvätné miesta navštevovať. 
Preto zorganizovali rytieri na výzvu pápeža 
Urbana II. križiacku výpravu do Palestíny. 
Oslobodili v prvom rade Betlehem a ná-
sledne Jeruzalem. Jeden mladý križiak sa v 
tom čase zaprisahal, že keď sa vráti, prinesie 
do svojho rodného mesta – Florencie – pla-
mienok ohňa z betlehemskej baziliky. Má-
lokto mu však vtedy veril, veď z križiackych 
výprav sa mnoho ľudí nevrátilo. V Palestíne 
na nich okrem mnohých bitiek a vojnových 
nebezpečenstiev striehli aj cudzie choro-
by. Po troch rokoch, tesne pred Vianocami 
v roku 1099, dorazili otrhaní mládenci do 
Florencie. Na ich čele stál jeden nesúci zapá-
lenú sviecu s plameňom. Všetci prisahali, že 
plamienok je skutočne z Betlehemu a onen 

mládenec ho niesol v čase i nečase po púšti i 
mori, len aby splnil svoj sľub. Sviecu umiest-
nili v kostole, odkiaľ si potom svetlo odpa-
ľovali ostatní obyvatelia. V stredoveku to bol 
prvý a posledný plameň z Kristovho rodiska.

Novodobá história Betlehemského svetla 
sa píše od roku 1986. Tradíciu roznášať 
plamienok založili naši susedia Rakú-
šania – tvorcovia vianočnej televíznej 
akcie v mestečku Linz na pomoc po-
stihnutým deťom. Tí sa snažili nejakým 
zaujímavým prvkom ozvláštniť program 
týchto akcií a prišli na jedinečný nápad. 
Pred Vianocami poslali do Betlehema 
lietadlom telesne postihnuté dieťa, kto-
ré v Bazilike Narodenia Pána odpálilo 
z večného svetla plamienok a prinieslo 
ho späť do Linzu. Miestni skauti sa svet-
la ujali v roku 1989 a začali ho roznášať 
do ostatných častí Rakúska. Následne sa 
tento zvyk rozšíril aj do ostatných krajín 

susediacich s Rakúskom vrátane Slovenska, 
na ktorom roznášajú skauti svetielko už od 
roku 1990. A tak nás toto svetielko spája s 
betlehemskou maštaľkou...
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Pre členov folklórnej skupiny Úľančanka bol tento rok skutočne bohatý

Mladé vína od vinárov z Dolného Požitavia dostali požehnanie

Keď sa pandemická situácia trochu upoko-
jila, svoje prvé vystúpenie odštartovali na 
oslavách Stavania mája v našej obci piesňou 
„Horička zelená, ty jedľová hora, ty budeš 
zoťatá na prvého mája“. 7. mája navštívili aj 
obec Ladce, odkiaľ si odnášali pamätný list 
za účasť na stretnutí heligonkárov 
„Ladecká notečka“. „Nevynechali 
sme ani vystúpenie na Fedýmeš-
skom kotlíku, kde sme taktiež za-
spievali niekoľko našich ľudových 
piesní, a na Kostolnom Seku sme sa 
o mesiac neskôr zúčastnili podujatia 
zdravotne znevýhodnených obča-
nov pod názvom Šport bez bariér,“ 
približuje Jarka Raslavská, ktorá si 
podrobne vedie kroniku Folklórne-
ho súboru Úľančanka od jej vzniku 
v roku 2019. Ďalšími zastávkami, 
kde sa členovia Úľančanky počas 
leta predstavili, boli podujatia Stre-
hovská Heligónka v Dolnej Strehovej a Mel-
čicko-Lieskovská Heligónka v obci Melčice-
-Lieskové, odkiaľ majú krásne spomienky. V 
rámci udržiavania dedičstva našich predkov, 
čo bolo aj hlavnou myšlienkou 5. ročníka 

Dňa folklóru v meste Vráble, zazneli piesne 
Úľančanky aj na tomto podujatí. Počas jese-
ne vystupovali na Dňoch obce Mojmírovce, 
na Okresnej prehliadke speváckych súbo-
rov „Spevy domova“, na Dni otvorených 
dverí Terra Jasová a z úľanských podujatí si 

nenechali ujsť Výstavu ovocia a zeleniny či 
Svätomartinské požehnanie mladého vína s 
tematickou piesňou „Ešte vínko nevykyslo“. 
Program teda mali počas roka skutočné na-
bitý a pestrý a spolu s tým sa u heligonkára 

Antona Zrebného čoraz častejšie vynárala 
myšlienka zvečniť ich piesne na CD nosiči. 
„Tento rok sme absolvovali veľa vystúpení, 
ktoré by sa nemohli uskutočniť bez podpo-
ry pána starostu. Mohli sme sa tak stretnúť 
s mnohými súbormi a účinkujúcimi, ktorí 

už majú za sebou dva či tri nahra-
né albumy, tak som si pomyslel, že 
by to bola výborná vec, už len pre 
našu pamiatku, preto sme sa do toho 
pustili,“ približuje Anton Zrebný, 
ktorý vzápätí dodáva, že v januári 
sa uskutoční prvé stretnutie členov 
s producentom v hudobnom štúdiu. 
Predpokladané vydanie prvého al-
bumu Úľančanky by sme mohli oča-
kávať v priebehu mája v roku 2023, 
no predtým ich ešte čaká veľa práce. 
Určite však podľa slov Antona Zreb-
ného neostanú len pri prvom CD. 

Plány majú veľké. „Počas leta by sme chceli 
zorganizovať hudobný festival folklórnych 
súborov a ja urobím všetko pre to, aby sa 
uskutočnil. Uvidíme...“ uzatvára heligonkár 
FS Úľančanka.

Traduje sa, že požehnané vína chutia ešte lepšie. Okúsiť túto teóriu 
mohli desiatky návštevníkov, ktorí sa zúčastnili Svätomartinského po-
žehnania mladého vína. Málokto si chcel zrejme nechať ujsť túto tra-
dičnú akciu úľanských záhradkárov, ktorá sa tento rok uskutočnila 
26. novembra o 18.00 hod. v kultúrnom centre. Úvodný príhovor v 
podaní predsedníčky ZO SZZ v Úľanoch nad Žitavou Mgr. Simony Fi-
lagovej, privítanie hostí, požehnanie mladých vín, otvorenie prvej fľaše 

s požehnaným vínom, slávnostný prípitok – a potom už tridsaťtri vzo-
riek čakalo na zhodnotenie tými, ktorí prišli a v príjemnej atmosfére 
spolu prehodili pár slov pri poháriku znamenitého vína. Podvečer im 
spestrila svojimi piesňami aj folklórna skupina Úľančanka, nechýbalo 
ani občerstvenie v podobe lokší, sladkého či slaného pečiva. Ochutná-
vanie požehnaného mladého vína sa tak stalo príjemným kultúrnym 
pôžitkom pre ľudí zo širokého okolia.
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Úľančania tento rok spievali koledy 
na netradičnom mieste – Betlehemskej ceste

Vianoce v Poľsku a na Slovensku – čím sa líšia?

Slovensko spieva koledy. Tak znie názov podu-
jatia, ktoré už tradične organizujú regionál-
ne týždenníky MY vždy 7. decembra o 18.00 
hod. Kampaň sa teší veľkému záujmu aj v na-
šej obci a tento rok sa koledy spievali na tro-
chu netradičnom, ale o to krajšom mieste – 
pri Betlehemskej ceste, vytvorenej šikovným 
rezbárom Martinom Heczkom. Ten súhlasil, 
aby sa akcia „Slovensko spieva koledy“ moh-
la konať na jeho pozemku. Možno aj vďaka 
tomu prišli na toto podujatie desiatky náv-

števníkov – nielen z Úľan, ale aj z okolitých 
obcí. Za sprievodu gitary, na ktorej hral Ján 
Kurča, sme si mohli zaspievať šesť obľúbe-
ných kolied ako symbol blížiacich sa Vianoc 
– Nesiem vám noviny, počúvajte!, Narodil sa 
Kristus Pán, Poďme bratia do Betléma, Bú-
vaj Dieťa krásne, Vianoce, Vianoce a Tichá 
noc. Rodina Heczkových navyše zabezpečila 
nielen potrebné osvetlenie, ale aj malé po-
hostenie pre ľudí, ktorí sa sem rozhodli prísť. 
A aj keď už odzneli všetky koledy a vonku 

bola veľká zima, návštevníci ešte chvíľu zotr-
vali na tomto úžasnom mieste, ktoré priam 
dýchalo akýmsi tajomným čarom blížiacich 
sa Vianoc. Práve vďaka tejto myšlienke, kto-
rú Martin zhmotnil do vyrezávaných sôch 
a maštaľky s pastierom, aby sme sa v tomto 
uponáhľanom svete na chvíľu stíšili a zastavi-
li, vieme, že na svete sa ešte stále nájdu ľudia, 
ktorí robia veci pre tých druhých nezištne a 
s láskou. 

Iný kraj – iný mrav, zvykne sa vravieť. A pla-
tí to aj o vianočných zvykoch a tradíciách, 
ktoré sa s vianočnými sviatkami neodmysli-
teľne spájajú, či už ide o Vianoce na Sloven-
sku, alebo napríklad v Poľsku. Tomasz Cen-
drowicz je pôvodom Poliak a do našej obce 
sa priženil a presťahoval pred deviatimi rok-
mi. Preto ma zaujímalo, či sa vianočné zvyky 
a tradície v Poľsku nejako odlišujú od tých 
našich. A hoci sú v niečom podobné, pred-
sa len sú niečím iné, jedinečné, tak ako je to 
charakteristické pre každý národ či krajinu. 

Vianočný stromček ozdobený 
už počas adventu

Kým u nás má väčšina ľudí zvyk ozdobovať 
stromček jeden, prípadne dva dni pred Via-
nocami, Poliaci si ten svoj ozdobujú už dva 
týždne pred sviatkami. Hoci už ani dnes na 
Slovensku nie je ničím výnimočným, ak náj-
deme stromček rozsvietený v oknách domov 
na začiatku adventu. „My máme tradíciu 
spoločne ozdobovať stromček 23. decem-
bra,“ hovorí  Tomaszova manželka Ľubica, 
ktorej pri tom asistuje ich päť detí.

Podeľ sa so svojou oblátkou a zaželaj kaž-
dému niečo pekné 

Slovenským zvykom je dať pod obrus penia-
ze, aby bol ten nasledujúci rok bohatší. V Poľ-
sku to ale ľudia poňali trochu inak. „U nás 
sa pod obrus dáva seno, a to kvôli Ježiškovi, 
pretože sa narodil v maštaľke na slame,“ vy-
svetľuje Tomasz zvyky zo svojej rodnej kraji-
ny. Je to teda akýsi symbol narodenia Ježiša. 
Ľubicu veľmi milo prekvapil zvyk podeliť 
sa v rámci štedrej večere so svojou oblátku 
s každým prítomným, pričom ste mu mali 
navyše aj niečo pekné zaželať. „Bolo to veľmi 
milé a podľa mňa to aj viac prehĺbi vzťahy 
medzi ľuďmi,“ spomína si na túto peknú tra-
díciu Ľubica.

Štedrá večera alias 12-chodové menu
Kým ešte obaja bývali v Anglicku, kde strá-
vili pomerne veľa rokov, Vianoce v duchu 
poľských tradícii sa tam oslavovali veľmi 
často, keďže komunitu, s ktorou najčastejšie 
prichádzali do kontaktu, tvorili Poliaci. Tam 
sa Ľubica po prvýkrát stretla s 12-chodovou 
Štedrou večerou. „Bolo tam, samozrejme, 

viac Poliakov, každý sa do prípravy večere 
nejako zapojil. Ale môžem povedať, že Po-
liaci prežívajú tieto sviatky hlbšie, duchov-
nejšie, vedia ich viac precítiť,“ vraví Ľubica. 
A aké jedlo môžeme čakať pri 12-chodovej 
večeri? Tomasz to upresňuje: „U nás v Poľ-
sku sa ráta za jedlo aj nejaký koláč, a keď 
som tam ešte býval, tak sme skutočne mávali 
okolo tých 12 jedál.“ Nájsť ste medzi nimi 
mohli pirohy, ušká (menšie pirohy plnené 
kapustou a hríbmi), šalát, kapra, rybu po 
grécky, ďalšie dva druhy rýb, koláč či barsc 
(boršč). Keďže jedál bolo skutočne veľa, z 
každého okoštovali len trošku. Raz, keď už 
bývali na Slovensku, si chceli takéto poľské 
Vianoce vyskúšať, ale ako rýchlo zistili, bolo 
to nielen náročné na čas, ale aj na samotnú 
konzumáciu. Odvtedy dávajú prednosť tra-
dičným slovenským zvykom, takže kapust-
nica, oblátky s medom či ryba so šalátom na 
ich štedrovečernom stole nesmú chýbať. A 
viete, aký ďalší pekný zvyk ešte majú Poliaci? 
Ak vám poštou pošlú vianočnú pohľadnicu, 
nájdete v nej sladkú oblátku s vyobrazeným 
Betlehemom. 
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Mikulášske potešenie

„Naša organizácia sa stále snaží, aby sme 
sa opäť stretávali, rozprávali a zdieľali svoje poznatky,“ 

hovorí predsedníčka úľanských záhradkárov Mgr. Simona Filagová.

Život sa po ťažkom pandemickom období 
opäť vracia do starých koľají, a tak jednot-
livé organizácie v obci znovu pokračujú vo 
svojich pravidelných aktivitách. Ako je na 
tom Základná organizácia Slovenského 
zväzu záhradkárov v Úľanoch nad Žitavou, 
sme sa opýtali jej predsedníčky Simony Fi-
lagovej. 

• Ako z pohľadu úľanských záhradkárov 
hodnotíš tento uplynulý rok? 
- Po dlhej odmlke sme radi, že sa opäť začí-
na “žiť” ako pred pandémiou. Je veľmi ťažké 
obnoviť, čo bolo doposiaľ bežné. Ľudia akoby 
sa naďalej obávali kontaktu, hlavne na ma-
sovejších akciách. Napriek tomu sa naša or-
ganizácia stále snaží, aby sme sa opäť začali 
stretávať, rozprávať a zdieľať svoje poznatky. 
Rok 2022 máme čoskoro za sebou a ja mô-
žem povedať, že všetko naplánované sa nám 
podarilo zrealizovať.

• Vydarili sa vám všetky akcie, ktorých ste 
sa ako úľanskí záhradkári zúčastnili? Čo 
všetko ste zorganizovali? 
- Činnosť našej organizácie bola aj v tomto 
roku pestrá. Hoci začiatkom roka sa nám 
ešte nepodarilo zorganizovať náš tradičný 
fašiangový ples, nevzdali sme sa a ples sme 
presunuli na čas letných prázdnin. Ako kaž-
dý rok sa robil jarný rez v školskom sade a 
svoj prvý rez má za sebou aj nový ovocný sad 
pri štrkárni. Začiatkom aj koncom leta sme 

spolu s rodinami našich členov varili guláš a 
opekali pod altánkom. Opäť sme sa zúčast-
nili varenia gulášu na akcii organizovanej 
obcou, pričom sa nám podarilo získať krásne 
tretie miesto. Medzi naše tradičné jesenné 
podujatia patrí výstava ovocia a zeleniny, kde 
sme ocenili najkrajšie jablko a hrušku dediny 
a návštevníci výstavy hlasovali za najkrajší 
exponát výstavy. Našou poslednou a najkraj-
šou akciou bolo Svätomartinské požehnanie 
mladých vín, na ktorom sa zúčastnili vinári z 
Dolného Požitavia.

• Toto všetko sú už vaše tradičné akcie, no 
pripravujete aj nejaké novinky v budúcom 
roku, na ktoré sa môžu Úľančania tešiť? 
- V budúcom roku, ak by bol záujem, by sme 
chceli zorganizovať výlet s vinárskou temati-
kou v Skalici, prípadne na Morave. Samozrej-
me, budeme veľmi radi, ak bude záujem aj o 
fašiangový ples, ktorý máme naplánovaný na 
18. 2. 2023. Výstava ovocia a Svätomartin-
ské požehnanie vín taktiež nebude chýbať. 
Pravdaže, všetko bude závisieť od aktuálnej 
situácie. 

• Vraví sa, že spolupráca je základ úspechu. 
S kým všetkým v rámci svojej činnosti spo-
lupracujete? 
- Najviac spolupracujeme ako každý rok s 
obecným úradom a s folklórnom súborom 
Úľančanka, ktorým by som aj touto cestou 
chcela poďakovať. Bez ich pomoci by sme 
organizovali a uskutočňovali akcie len veľmi 

ťažko. Tento rok sme oslovili aj poľovnícke 
združenie Hrubý háj a po vydarenej výstave 
budem rada, ak sa dohodneme na spolupráci 
aj v ďalšom roku. Nezabúdajme ani na všet-
kých rodinných príslušníkov a priateľov, kto-
rí nám svojou trpezlivosťou a obetavosťou 
vytrvalo pomáhali. Aj im patrí naše ĎAKU-
JEME.

• Pribúdajú do vašej členskej organizácie aj 
ďalší záujemcovia o záhradkárstvo?
- Žiaľ, v tomto roku sa naša organizácia ne-
rozrástla, skôr naopak. Niektorí starší čle-
novia sa z dôvodov predovšetkým horšieho 
zdravotného stavu rozhodli ukončiť svoju 
činnosť. Touto cestou ich pozdravujeme a 
ďakujeme za ich prácu, vážime si ich prínos 
aj cenné rady. A preto budeme veľmi radi, ak 
do našich radov vstúpia noví členovia.

Úľanské záhradkárky 
– zľava Katarína Burkušová, 

predsedníčka Simona Filagová, 
Michaela Vachová na Svätomartinskom 

požehnaní mladého vína

Výstava ovocia a zeleniny v septembri 2022Úľanskí záhradkári spolupracujú 
aj s PZ Hrubý háj

Kolektív zamestnancov 
Obecného úradu v Úľanoch 

nad Žitavou pokračoval v začatej 
tradícii a aj tento rok rozdal 
našim najstarším občanom, 
od najstaršieho až po toho 

najmladšieho, desiatky balíčkov 
Mikulášskeho potešenia. Veľké 

ďakujem patrí všetkým tým, 
ktorí sa rozhodli opäť do tohto 

projektu zapojiť a urobiť 
tak radosť našim seniorom.
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Na slovíčko... s poslancami našej obceNa slovíčko... s poslancami našej obce
Komunálne voľby priniesli zmenu v zložení obecného zastupiteľstva, preto sme, ako to už býva zvykom, oslovili poslancov, aby 

nám odpovedali na niekoľko otázok. Staronových poslancov sme sa pýtali, ako by zhodnotili uplynulé volebné obdobie a výsledky 
volieb a aké sú ich priority vo volebnom období 2022 – 2026. Pri nových poslancoch nás zaujímalo, prečo sa rozhodli kandidovať 
do obecného zastupiteľstva, ako sú spokojní s výsledkami volieb a na čo by chceli upriamiť pozornosť v tomto volebnom období.

Všetci kandidáti, ktorí sa uchádzali o 
post poslanca obecného zastupiteľstva 
či starostu obce, už dopredu museli 
počítať s tým, že ľudia si ich konanie aj 
rozprávanie začnú viac všímať. Voľby a 
ich výsledky pokladám za pomyselné 
zrkadlo, ktoré nám predkladajú pred 
tvár naši voliči – spoluobčania. Zhod-
nocujú našu prácu či snahu zapájať sa 
do diania obce a vyhodnocujú, ako sme 
nápomocní pri riešení rôznych situácií. 

Minulé volebné obdobie sa snáď ani nedá porovnať s inými rokmi - 
Covid, vojna, energetická kríza. Napriek týmto nevítaným okolnostiam 
spolupráca a rozprava starostu s poslancami priniesla veľa ukončených 
projektov či rozpracovaných plánov. Aby sme svoje ambície, vedomos-
ti a odhodlanie pretavili do spokojnosti z dobre vykonanej práce, ale 
hlavne spokojnosti našich voličov, budeme si musieť spoločne vyhrnúť 
rukávy a s pokorou sa ujať svojich povinností. Mať otvorené oči, uši a 
aj srdce, všímať si potreby toho druhého a nebáť sa počúvať aj názory 
iných a aj vedieť pracovať s dobrými nápadmi. To by som priala nám 
poslancom, a aj pánovi starostovi. Všetkým ľuďom žijúcim v našej de-
dinke a aj tým ostatným prajem, aby v zdraví, šťastí a mieri, s láskou 
v srdci privítali Ježiška v jasličkách a s pokojom v duši prežili všetky 
ďalšie dni. Prajem vám šťastné a požehnané vianočné sviatky. 

Alena Červenková

Veľa vecí sa nám podarilo, veľa 
vecí sa nepodarilo, ale myslím si, 

že toto volebné obdobie môžeme zhodnotiť ako úspešné. Urobilo sa 
toho dosť, veľa projektov bolo realizovaných, niektoré neboli, pretože 
na ne chýbali výzvy. Podľa môjho názoru však môžeme byť spokojní 
s tými štyrmi rokmi, čo sa po čase urobilo. Čo sa týka aktuálneho vo-
lebného obdobia, ciele, plány a vízie sa dajú ťažko stanoviť, keďže ne-
vieme, čo bude, či bude schválený štátny rozpočet, koľko financií bude 
mať obec k dispozícii, koľko podielových daní... Budeme teda určite 
sledovať všetky výzvy a zapojiť sa do každej výzvy, ktorá bude dávať 

zmysel. Prioritou je pre mňa určite 
kanalizácia, na ktorú ale musí byť 
projektová dokumentácia, to je 
taký základ, ktorý by sme už v 21. 
storočí mali mať, ale na to musí byť 
výzva. Čiže musíme sledovať výzvy 
a podľa výziev reagovať. Našim ob-
čanom by som chcel zaželať veľa 
zdravia, šťastia a aby nezabúdali na 
dobré úľanské zvyky. 

Ing. Šimon Laho

V Úľanoch nad Žitavou bývam odmalička, 
som zamestnaný ako vedúci strediska Slo-
venského rybárskeho zväzu, kde mojou 
hlavnou činnosťou je v jarnom období re-
produkcia a odchov larválnych štádií ní-
žinných druhov rýb, v letnom období na-
sleduje odchov a prikrmovanie vo vodných 
nádržiach, ktoré obhospodaruje stredisko 
Nové Zámky, v jesennom období výlov 
týchto vodných nádrží, kde sa aktívne zú-
častňujú aj členovia Rybárskej spoločnosti 
v Úľanoch nad Žitavou. Dôvodov, prečo 
som sa rozhodol kandidovať do obecného 
zastupiteľstva, je viacero. V prvom rade 
som chcel spoznať osobne fungovanie na-

šej obecnej samosprávy a aktívne sa zapojiť do riešenia problémov, 
ktoré vnímam ja a o ktorých často počúvam pri stretnutí s občanmi. 
V ostatnom rade by som rád plnohodnotne využil svoj voľný čas, a 
tak podporil projekty, ktoré sú potrebné pre napredovanie našej obce. 

Výsledky volieb odzrkadľujú názory občanov v obci. Trochu ma však 
sklamala malá účasť na komunálnych voľbách. Množstvo kandidátov 
na poslancov svedčí o tom, že záujem na fungovaní samosprávy obce 
je veľká. Pevne verím, že nájdem spoločnú reč s ostatnými poslanca-
mi a budeme tvoriť veci v prospech spoluobčanov našej obce. Počas 
volebného obdobia chcem dodržiavať štatút obce, obhajovať záujmy 
obce a jej obyvateľov. Podporovať návrhy, ktoré budú rozumné, sna-
žiť sa riešiť problémy týkajúce sa chodníkov, zmechanizovať fungova-
nie tzv. Zberného dvora, (mnoho volebných období nedoriešený) stav 
Hliníka, začať s projektovou dokumentáciou na kanalizáciu. Sú to veci, 
ktoré sa vyskytli vo všetkých volebných programoch  kandidátov na 
starostu, ale ich plnenie nie je také, ako si predstavujem. Budem sa sna-
žiť podporovať to, čo poslúži obyvateľom našej obce, čo im uľahčí a 
spríjemní život u nás, v Úľanoch nad Žitavou. Prianím pre všetkých je 
pevné zdravie, rodinný pokoj a prosba o skončenie stresovania ľudí s 
nadceňovaním energií, s predražovaním základných potrieb. Odmala 
nás učili, že ľudia si majú pomáhať, tak sa spoločne snažme, nech 30 
rokov po vzniku samostatnej republiky sú vianočné sviatky a nový rok 
družnejšie a veselšie.

Juraj Vitek

Byť poslankyňou obecného zastupiteľstva vôbec nie je také ľahké, ako 
sa na prvý pohľad zdá. Všetci občania majú svoje potreby, ktoré oča-
kávajú, že budú naplnené. Bohužiaľ sa však nedá každému vyhovieť aj 
napriek tomu, že sa snažíme urobiť pre to všetko. Práve to mi príde 
častokrát veľmi ľúto. Rada by som sa však poďakovala za prejavenú 
dôveru aj v tomto volebnom období. Prejav vašej dôvery je pre mňa 
záväzkom pokračovať v plnení potrieb a očakávaní občanov a k zod-

povednej spolupráci, ktorá bude 
v prospech celej našej obci. Na 
záver chcem všetkým občanom 
popriať, aby sa láska a pokoj z na-
šich domovov šírili ako vôňa via-
nočného pečiva a nech naše srdcia 
žiaria pre druhých ako vianočná 
hviezda. Želám vám požehnané 
vianočné sviatky.   

Mgr. Ľubica Cendrowicz

Takto si tu žijeme... v Úľanoch nad ŽitavouTakto si tu žijeme... v Úľanoch nad Žitavou88



Som rodákom z Úľan nad Žita-
vou, pracujem v Nových Zám-

koch ako SZČO, kde mám malý obchod s autobatériami. Tu trávim 
pomerne veľa času, ale keď si nejaký voľný čas nájdem, tak pracujem so 
včelami, ktorým sa venujem už 30 rokov. Kandidovať za poslanca som 
sa rozhodol z niekoľkých dôvodov. Chcel by som sa aktívne podieľať na 
riešení problémov v našej obci a spoznať osobne fungovanie obecnej 
samosprávy. Z výsledkov volieb som trochu sklamaný. Očakával som 
väčšiu účasť na komunálnych voľbách. Ďakujem však za dôveru tým, 
ktorí mi dali svoj hlas. Budem sa snažiť nesklamať ich. Počas tohto vo-
lebného obdobia chcem obhajovať záujmy obce a jej občanov. Budem 

sa snažiť podporovať návrhy, ktoré budú 
v prospech našej obce a jej obyvateľov. 
Moje priority sú prístrešok pri dome 
smútku, čistota verejných priestorov, stav 
Hliníka. Rád by som podporil všetky 
dobré projekty, ktoré budú slúžiť na lep-
ší a kvalitnejší život v našej obci. Prajem 
všetkým občanom Úľan nad Žitavou veľa 
zdravia, šťastia, Božieho požehnania a 
do nového roku veľa úspechov, radosti a 
hlavne pokoja. 

Marián Sepeši

Ako zhodnotiť uplynulé štyri roky v krát-
kosti? Bolo to náročné obdobie. Najprv 
sme si my poslanci a starosta hľadali 
cestu a spôsob, ako navzájom fungovať a 
spolupracovať. Potom covidová situácia 
fakticky na dva roky odstavila nielen nás 
a našu obec, ale aj celý štát. Nič sa nerie-
šilo, všetky plánované aktivity pre rozvoj 
obce boli odsunuté na druhú koľaj. Opat-

renia, zákazy, príkazy prispeli k tomu, že obec stagnovala. No prežili 

sme aj túto skúšku. Teraz nás čaká ešte ťažšia práca, lebo zameškané 

treba dobehnúť a čo bolo sľúbené občanom pred voľbami, treba splniť. 

Pokiaľ ide o priority na volebné obdobie rokov 2022 – 2026, chcem 

robiť všetko pre to, aby sa obec rozvíjala a napredovala tým správnym 

smerom. Vždy som podporovala dobré projekty a rozumné nápady, 

ktoré boli zamerané na zlepšenie kvality života našich občanov a inak 

tomu nebude ani v nastávajúcom volebnom období.

Vážení občania, dovoľte mi popriať vám požehnané vianočné sviatky, 

nech vaše domovy naplní pokoj, šťastie, láska a rodinná pohoda.

Martina Kosibová

Aj keď nie som rodákom z našej obce, 
pretože som sa narodil a vyrastal v Ban-

skej Bystrici, obaja moji rodičia pochádzajú z Úľan nad Žitavou a pred 
25 rokmi sme sa sem aj presťahovali. Pracujem ako živnostník v odbore 
elektrotechnik a moja práca je súčasne aj mojím koníčkom. Vo voľnom 
čase chodím rád na ryby alebo na turistiku. Kandidovať za poslanca 
obecného zastupiteľstva som sa rozhodol, lebo mi na našej obci záleží, 
chcem, aby prosperovala a rozkvitala pre budúcnosť našich detí. Pokiaľ 
ide o výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a voľbu starostu, vní-

mam to pozitívne a v tomto voleb-

nom období by som chcel pracovať 

na rozvoji bývania, infraštruktúry a 

investícií. Našim občanom by som 

rád poprial pokojné a požehnané 

Vianoce a do nového roku zdravie, 

šťastie, pohodu v osobnom, rodin-

nom a pracovnom živote. 

Peter Kmeťo

V Úľanoch nad Žitavou žijem od 
narodenia, v minulosti som pra-
coval ako príslušník policajného 
zboru, kde som po 26 rokoch 
odišiel do výsluhového dôchod-
ku. V súčasnej dobe už tretí rok 
podnikám v oblasti osobných 
motorových vozidiel. Medzi moje 
koníčky patrí poľovníctvo, ry-
bárstvo a streľba. Do obecného 
zastupiteľstva som sa rozhodol 
kandidovať z dôvodu, že chcem 
prispieť k rozvoju našej obce. Bý-

vam v našej obci a spoločne so mnou i moje maloleté deti, ktoré majú 
celý život pred sebou, a preto musíme našu obec rozvíjať dopredu. Tak-
tiež tu býva veľa mladých rodín, ktoré túžia bývať v obci, ktorá sa roz-
víja a ponúka im rôzne kultúrne a pracovné príležitosti. S výsledkami 
volieb som spokojný a vo volebnom období 2022 – 2026 by sme chceli 
pracovať hlavne na rozvoji našej obce, a to predovšetkým pri výstavbe 
bytových jednotiek pre mladé rodiny. Takže takými hlavnými priorita-
mi je výstavba rodinných domov, ktorá bude zastrešená Obecným úra-
dom Úľany nad Žitavou, ďalej rozvoj školstva a kultúry v obci a takisto 
nemôžeme zabudnúť ani na našich seniorov, ktorým je potrebné po-
máhať v tejto neľahkej dobe. Všetkým občanom prajem krásne prežitie 
vianočných sviatkov, veľa zdravia, lásky a rodinnej pohody, a v Novom 
roku 2023 veľa úspechov a splnených prianí.  

Peter Ostrožlík

Myslím si, že nie je potrebné pripomínať, že uplynulé volebné obdobie 

bolo poznačené negatívnymi vplyvmi. Častokrát bola nervozita z celej 

situácie prítomná aj v obecnom zastupiteľstve, avšak vždy sme doká-

zali našu prácu vykonávať zodpovedne. Uvedomme si, prosím, že nie 

každý krok je viditeľný v uliciach obce. Voľby priniesli zmenu v radoch 

poslancov, novú energiu, nové nápady, nové názory. Preto verím v dob-

rú spoluprácu. Ťažké obdobie však nekončí. Aj napriek tomu by som 

chcela, aby obec napredovala, vytvárali sa nové priestory na výstavbu 

rodinných domov, aby bol v obci 

poriadok a čisto, a aby bolo možné 

organizovať športové a kultúrne ak-

cie v našej obci možno aj viac, ako 

tomu bolo doteraz. Na záver by som 

rada popriala občanom pokojné 

prežitie vianočných sviatkov v kru-

hu najbližších, veľa zdravia a Božie-

ho požehnania.

Mgr. Sabína Ostrožlíková
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Žiaci a učitelia úľanskej základnej školy 
začali nový školský rok s elánom a radosťou

Po dvojmesačných prázdninách a otvore-
ní školských brán sa mohli spolu žiaci opäť 
stretnúť, a to bez potreby nosiť rúško či do-
držiavať prísne pandemické opatrenia. Aj 
keď zo strany riaditeľky školy Mgr. Oksany 
Ostrožlíkovej boli trochu obavy, ako sa si-
tuácia na začiatku nového školského roka 
vyvinie, nástup detí prebehol bez problémov. 

• Počas prvých mesiacov školy si žiaci užili 
množstvo nových aktivít. Čo všetko ste s 
deťmi absolvovali? 
Hneď na začiatku septembra sa žiaci zúčast-
nili Futbalového turnaja O pohár starostu 
obce Hul, usporiadali sme výstavu Jeseň na 
škole a pravidelne si v rozhlasových reláciách 
pripomíname rôzne svetové a medzinárodné 

dni. Zapojili sme sa do projektu Do školy na 
bicykli a do projektu „Bubnujeme, aby bolo 
deti lepšie počuť!“. Hoci sme „Bubnovačku“ 
organizovali v uplynulých dvoch rokoch, 
až teraz sme po prvý raz vyšli do ulíc našej 
obce. V rámci environmentálnej výchovy or-
ganizujeme každoročne zber papiera a bate-
riek. Tohtoročnou novinkou však bola Dis-
kotreska. Keďže sme škola so zameraním na 
regionálnu výchovu, tak sme chceli hodovú 
slávnosť premietnuť aj do nášho vyučovania, 
aby sme deťom trochu spestrili ten pobyt v 
škole, aby sem chodili s radosťou, skrátka 
aby pre nich škola nebola strašiakom. 

• V októbri ste sa so žiakmi 8. a 9. ročníka 
zúčastnili exkurzie v Múzeu holokaustu v 
Seredi. Nie je na to v tomto veku príliš skoro? 
Snažíme sa, aby boli deti skutočne priprave-
né do života. Nebudeme im celý svet pred-
stavovať cez ružové okuliare, ale chceme 
ich po troške pripravovať do reality. Na túto 
exkurziu sme šli spolu so žiakmi ZŠ s MŠ 
v Hule, ktorú sme oslovili. Celkovo spolu-
pracujeme aj s ďalšími základnými školami, 
našu materskú školu nevynímajúc. 

• V tomto prvom polroku ste však organi-
zovali aj ďalšie zaujímavé akcie. Ktoré to 
boli? 
V prvom rade to bola prednáška Slovensko 
bez drog. Deti sú vo veku, keď všeličo skú-
šajú, a aj preto sme dali prednosť práve tej-
to prednáške. Okrem toho sa žiakom veľmi 
páčil futbalový zápas Slovan vs. Bazilej v 
Bratislave a vďaka tomu, že sme zapojení do 
projektu Belasé srdce, máme vstupenky na 
takéto zápasy zdarma a hradíme si iba do-
pravu. A viac ako netradične sme poňali Deň 
úcty k starším. Starí rodičia sa mohli prísť 
pozrieť na svojich vnukov a vnučky priamo 
do priestorov školy a na záver sa zúčastniť 
výchovno-vzdelávacieho koncertu. Myslím 
si, že každý si tu našiel to svoje, bolo to roz-
hodne iné, ako býva zvykom. 

• Zapájate sa so žiakmi aj do rôznych olym-
piád a súťaží?
Áno, dá sa povedať, že do všetkých, ktoré sú 
vyhlásené. Chceme, aby si deti zasúťažili aj 
medzi sebou. Aj preto apelujeme na rodičov, 
aby deti na súťaže prihlasovali, pretože je to 
pre ne prospešné, nie sú potom vystresované 
na testovaní či prijímačkách. 

• Deti trávia v súčasnosti veľa času za počí-
tačom alebo s mobilom v ruke. Ako sa vám 
darí riešiť tento problém? A dá sa to vôbec 
na pôde školy?  
Práve z tohto dôvodu nám pribudli dva nové 
projekty športového zamerania. Máme tu 
šikovnú mladú trénerku Natáliu Ostrožlí-

kovú, ktorú sa nám 
podarilo získať cez 
projekt „Tréneri 
na školách“. Pod-
mienkou bolo za-
bezpečiť trénera s 
bydliskom v našom 
blízkom okolí a byť 
študentom Katedry 
telesnej výchovy a 
športu buď na UK v 
Bratislave, alebo na UMB v Banskej Bystri-
ci. Druhý projekt nesie názov „Dajme spolu 
gól“ a navštevujú ho žiaci I. stupňa. Aj vďaka 
týmto projektom vieme získať veľké množ-
stvo športových pomôcok pre žiakov. 

• A ešte veľmi rezonovaná téma – energe-
tická kríza. Majú sa učitelia alebo žiaci nie-
čoho obávať?
Určite sú nastavené nejaké kritériá v škole, aj 
keď my máme zastropovanú cenu plynu do 
konca roka 2024, a pokiaľ ide o energetiku, 
tak tam máme zmluvu ešte na jeden rok. V 
každom prípade uvidíme, ako sa situácia vy-
vinie. Už som avizovala, že budeme trošku 
sťahovať kúrenie, kvôli šetreniu energiami 
som udelila aj riaditeľské voľná. Takže naše 
najbližšie plány sú udržať sa a pokiaľ minis-
terstvo nedá jednotné stanovisko ohľadom 
predĺžených prázdnin, tak my budeme určite 
pokračovať v klasickom režime.

• Čo by si na záver rada popriala na Viano-
ce žiakom a učiteľom vašej školy?
Skutočné Vianoce sú podľa mňa o Nádeji, 
Viere a Láske. Tak ako náš život je o Nádeji, 
Viere a Láske. No a Vianoce akoby to všet-
ko umocňovali. Želám Vám i sebe, aby sme 
pocítili hojnosť Lásky vo všetkých jej podo-
bách, povzbudzujúcu silu Viery vo všetkých 
jej podobách a balzam Nádeje. Príjemné 
prežitie Vianoc a v novom roku veľa zdravia 
a pohody želá kolektív základnej školy s ma-
terskou školou.

Korčuľovanie na zimnom štadióne

Riaditeľka Mgr. 
Oksana Ostrožlíková

V novembri sa uskutočnila „Bubnovačka“. Cieľom je symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany 
detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie. 
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Deti sa v úľanskej materskej 
škole rozhodne nenudia 

Dni a týždne ubiehajú ako voda a život v Materskej škole v Úľanoch 
nad Žitavou si prešiel množstvom náročných, ale i vydarených a 
úsmevných dní. Aj keď sa viaceré detičky od septembra trápili so zvý-
šenou chorobnosťou, predsa len sa podarilo pani učiteľkám uskutočniť 
viacero zaujímavých aktivít. Niekoľkokrát navštívili deti z triedy Bo-
cianov základnú školu, kde ich pani riaditeľka Mgr. Oksana Ostrožlí-
ková pozvala na jesennú výstavu s množstvom krásnych tematických 
dekorácií. Takisto si pozreli zvieratká, ktoré priniesli deti z domu, keď-
že si tiež pripomínali Svetový deň zvierat. A nezabudli ani na návštevu 
prváčikov, ktorí len donedávna navštevovali materskú školu, priniesli 
im totiž darček – obrázky, ktoré im samy namaľovali. Ďalší raz sem 
zavítali v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc. Starší žiaci 
prečítali škôlkarom knižky a celé predpoludnie bolo o to zaujímavejšie, 
že sa deti v tento rozprávkový deň mohli prezliecť za svoje obľúbe-
né knižné postavy. Dokonca si spoločne zaspievali úryvky pesničiek 
z rozprávok, za čo boli odmenení potleskom, a mohli nahliadnuť aj 
do školskej knižnice a poprezerať si rôzne zaujímavé knihy. V mater-
skej škole im pani učiteľky zasa pripravili rôzne aktivity v rámci Dňa 
mlieka a Dňa jablka. Jesenná výstava bola ďalšou spoločnou aktivitou, 

kde si deti urobili menšiu výstavu ovocia a zeleniny a doma vytvorili 
s rodičmi jesenné dekorácie, ktoré potom priniesli do škôlky. Tety ku-
chárky im na záver priniesli pečenú tekvičku, ktorá im veľmi chutila. 
Napriek tomu, že počasie bolo počas jesenných dní vrtkavé, predsa len 
sa podarilo zrealizovať šarkaniádu. Deti si vyrobili vlastného šarkana 
podľa fantázie a potom im už nič nebránilo v tom, aby sa na školskom 
dvore do sýtosti vyšantili. Deti z triedy Žabiek sa zasa zahrali hru „Ako 
dedko ťahal repu“. To bolo radosti! S pribúdajúcimi dňami nadišiel i 
predvianočný čas. Deti sa už tešia na darčeky a svoje želania napísali 
v listoch pre Ježiška, ktoré potom spoločne s pani učiteľkami odniesli 
na poštu, kde im pani poštárka listy odoslala. V pondelok 5. decem-
bra zavítal do materskej školy Mikuláš s čertom a anjelom. Deti ich 
srdečne privítali, krásne im zaspievali a zarecitovali. A čo čaká deti po 
sviatkoch? Do škôlky zavíta v januári mobilné planetárium a neskôr aj 
zubná laborantka, ktorá im ukáže, ako sa správne starať o svoje zúbky. 
Ďalej budú skúmať prírodné javy cez rôzne pokusy a tešiť sa môžu aj 
na tradičný fašiangový karneval v maskách. A predškolákov čaká dôle-
žitá úloha - príprava na otvorenú hodinu pre rodičov. Veď už čoskoro 
sa z nich stanú veľkí prváci. Držme im pri tom palce!

Spoločenská kronika Úľany nad Žitavou 
december 2021 – november 2022

Štatistické zaujímavosti...
Celkový počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci je 1524 s priemerným vekom 42,93, 

z toho je 1300 občanov nad 15 rokov (priemerný vek 49,13), detí do 15 rokov je 224 
(priemerný vek 6,96). V roku 2022 až doteraz sa narodilo 8 detí, zomrelo 25 občanov. 

Prihlásilo sa na trvalý pobyt 53 občanov a odhlásilo sa 20 občanov. V roku 2022 boli na matričnom úrade v 
Úľanoch nad Žitavou uzavreté 2 sobáše, z toho 4 občania z Úľan nad Žitavou.

Opustili nás...
Magdaléna Danielová, Veronika Doležajová, 

Anna Malíková, rod. Štefániková, Anna Hlinková, 
Martin Lauro, Antónia Ostrožlíková, Jaroslav Jakubík, 

Eva Maceková, Hedviga Betáková,
Mária Kmentová, Margita Mikulcová, Zdenko Malík, 

Ján Macek, Peter Plevka, František Koči, Helena Burkušová, 
Ľubomír Vančík, Mária Sepešiová, 

Mária Ostrožlíková, rod.  Štefániková,
Ferdinand Macek, Júlia Horňačiková, Daniel Melišek, 
Bohumil Ostrožlík, Peter Ostrožlík, Pavol Tóth, Štefan 

Vacho, Ivan Macek, Tomáš Havlík, Ján Môťovský

Narodili sa 
Jozef Chovanec, 

Emma Pavlovičová, 

Michal Slobodník,  

Samuel Horňák, Artur Döme, 

Šimon Sekereš, Oliver Vlček, 

Jakub Kuchynek

Uzavreli manželstvo
Ondrej Žilinský a Ing. Natália Ostrožlíková, 

Igor Turan  a Mgr. Dagmar Ľuptáková, 
Tomáš Barta a Kristína Červenková, 

Daniel Miloševič a Dominika Výberčiová, 
Peter Čery a Kristína Čeleyová, 

Peter Zeleňák a Michaela Husárová, 
Adrián Sabadko a Alena Adamíková,

Ing. Boris Bulava a Mgr. Miriam Vašeková, 
Tomáš Sledz a Natália Chovancová, 

Ing. Marek Ferus a Ing. Martina Tóthová, 
Marcel Molnár a Alexandra Hrašková
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Privoňajte si k nádherným kvetom zo Žitavskej farmy
Voňavé, pestrofarebné, jedinečné... 
Môžu byť vynikajúcim tipom na dar-
ček, ale aj neodmysliteľnou súčasťou 
svadobnej výzdoby. Kvety majú mnoho 
podôb, vnášajú do nášho života poteše-
nie a  radosť. A  radosť robia aj ich pes-
tovateľovi Ing. Jozefovi Teplanovi. Ten 
okrem toho, že je majiteľom úspešného 
vinárstva Žitavské vinice, momentálne 
pestuje stovky druhov tých najrozma-
nitejších kvetov. Ako sa skúsený vinár 
dostal ku kvetom? „Kvety som pestoval 
dávno predtým, ako som sa začal veno-
vať vínu,“ prezrádza hneď na úvod Jo-
zef Teplan. Kvetinárstvo študoval v Nitre 
na Poľnohospodárskej univerzite a ešte 
počas štúdia začal s pestovaním kvetov. 
„Spočiatku to nebolo komerčné. Skôr to 
bola iba záľuba, ktorá sa neskôr stala 
aj mojím zamestnaním. Najskôr som 
pestoval z každého niečo: črepníkové 
a balkónové kvety, nejaké trvalky a aj 
kvety na rez. No netrvalo dlho a zostal 
som už iba pri rezaných kvetinách,“ 
približuje príbeh Žitavskej farmy. „Naše 
kvety putujú najmä na pulty tých naj-
lepších slovenských kvetinárstiev. V po-
sledných rokoch sme však pre veľký 

záujem ľudí začali aj s malopredajom.“ 
Veľmi obľúbené sú ich sezónne kytice 
na objednávku a čoraz viac zákazníkov 
si kupuje kvety len tak pre potešenie do 
vázy. V súčasnosti majú v ponuke viac 
ako 100 druhov rezaných kvetov. Sezó-
nu začínajú už koncom zimy s tulipánmi 
a iskerníkmi. Potom sú to fialy, papuľky, 
pivonie a iné neskoré jarné kvety. „Cez 
leto je u nás v záhrade doslova raj,“ 
opisuje skúsený pestovateľ vína a kvetov. 
„Kvitne množstvo letných kvetov všet-
kých farieb a vôní ako slnečnice, cínie, 
georgíny, karafiáty… A na jeseň sezónu 
končíme chryzantémami, okrasnými 
kapustami a rôznymi bobuľami.“ Ako 
ďalej vysvetľuje, sortiment sa z roka na 
rok vždy trochu mení. Preto sledujú flo-
ristické trendy a prispôsobujú sa im, aby 
boli „in“. „Niekto by si mohol myslieť 
aká super práca. Pestovanie rezaných 
kvetov je však drina,“ priznáva Jozef 
Teplan. „Všeobecne práca so zemou je 
ťažká, ale pri kvetoch je to extrém. Aby 
bola úroda rezaných kvetov dostatočne 
vysoká a najmä kvalitná, vyžaduje si to 
neuveriteľne veľa práce: od výsevu a pi-
kírovanie cez prípravu pôdy, výsadbu, 

zalievanie, výživu a ochranu rastlín až 
po ich rezanie a starostlivé zabalenie. 
Okrem toho sa snažíme pri pestovaní 
dodržiavať zásady ekologického poľ-
nohospodárstva. Pôdu nerýľujeme, ale 
nastielame slamou. Každý rok tak našu 
záhradu obohatíme o tri tony organic-
kej hmoty.“ Všetok biologický odpad z 
pestovania navyše kompostujú a vracajú 
späť do pôdy. Takisto hnoja a postreku-
jú ekologickými prípravkami. Starajú sa 
dokonca aj o divo žijúce zvieratká, ktoré 
zavítajú na ich farmu. Búdky pre vtáky, 
domčeky pre hmyz a pre ježka sú tak 
samozrejmosťou. „Pestovanie kvetov 
živí mňa aj moju rodinu, ale pre mňa 
to nikdy nebolo o peniazoch. Je to záľu-
ba, ktorá ma obohacuje. Je to niečo, čo 
cítim vtedy, keď môžem urobiť druhým 
aj celkom neznámym ľuďom radosť z 
krehkej krásy našich rezaných kvetov, 
ktoré k nám nemuseli cestovať cez pol 
sveta. A napokon je to aj ekologický štýl 
života, keď ma napĺňa radosť z toho, že 
svojou prácou môžem trochu prispieť 
k zdravšiemu životnému prostrediu,“ 
uzatvára zakladateľ Žitavskej farmy. 
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Mikulášske trhy mali opäť veľký úspech

Po úspešnom prvom ročníku 
veľkonočných trhov nevy-
nechala obec ani teraz or-
ganizovanie tradičných mi-
kulášskych trhov. Približne 
21 predajcov zaplavilo nie-
len kultúrne centrum, ale aj 
vestibul a podaktorí aj areál 
obecného úradu, kde sa pre-
dávali živé vianočné strom-
čeky. Treba povedať, že sorti-
ment ponúkaných výrobkov 
bol naozaj pestrý. Vybrať ste 
si mohli z ručne vyrábaných 
výrobkov s vianočnou tema-

tikou, akými boli napríklad 
ozdoby na stromček, bižu-
téria, venčeky, háčkované a 
ručne šité ozdoby, drevené 
a prútené výrobky, vianočné 
ikebany, šály, čiapky či kniž-
ky. K tradičným vianočným 
pochutinám patria najmä ob-
látky s medom, ktoré ste tam 
mohli nájsť tiež, takisto ako 
medovníky, sušené ovocie, 
trubičky, lekvár a veľa ďal-
ších výrobkov, ktoré k Via-
nociam neodmysliteľne pat-
ria. Predávali aj naši domáci Úľančania, a to háčkované 

výrobky, drevené ozdoby na 
stromček, trubičky, oblátky, 
med, rôzne liečivé tinktúry 
a bylinkové čaje. Teší nás, že 
máme medzi sebou takýchto 
šikovných a zručných ob-
čanov! Svoj stánok tu mala 
aj naša základná a materská 
škola. Žiakov ste mohli pod-
poriť kúpou rôznych ručne 
robených ozdôb či napeče-
ných koláčikov. Vianočnú 
atmosféru tak bolo cítiť na 
každom kroku. Dopomohla 
k tomu aj nádherná vianočná 

výzdoba, ktorú pripravili za-
mestnanci obecného úradu. 
Návštevníci trhov tak mohli 
v príjemnej atmosfére ochut-
nať vynikajúcu kapustnicu či 
pravý vianočný punč. Kým 
rodičia si pochodili predajné 
stánky, deti sa zatiaľ zabávali 
tvorbou bavlnených vianoč-
ných stromčekov v tvorivých 
dielňach a posilniť sa mohli 
chutným detským punčom. 
A predajcovia boli spokojní 
tiež. „Skvelá akcia s príjem-
nou atmosférou, srdečne 
ďakujeme organizátorom,“ 
znejú pochvalné slová z úst 
jednej predávajúcej. A pridá-
va sa aj ďalšia: „Bolo super, 
ďakujeme všetkým, ktorí sa 
podieľali na zorganizovaní 

úžasného mikulášskeho po-
poludnia.“ A ako by to bolo, 
keby sa na mikulášskych tr-
hoch neobjavil Mikuláš? Ten 
prišiel so svojimi pomocník-
mi anjelom a dvomi čertami 
o 16.00 hod., no aby od neho 
deti dostali sladkú odmenu, 
museli si ju najskôr zaslúžiť 
– peknou básničkou či pes-
ničkou. Úľanské deti sú však 
šikovné a túto úlohu zvládli 
na výbornú. A preto si mohli 
sladký mikulášsky balíček 
odniesť s radosťou domov.

Svoj stánok mali na mikulášskych trhoch aj žiaci našej základnej školy

V areáli obecného úradu čakalo na Mikuláša veľa detí
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V našej obci vznikne príjemná malá oddychová zóna, 
ktorá bude prístupná pre všetkých

Mgr. Simona Filagová sa už 4 roky zapája do 
zamestnaneckého grantového projektu od 
Nadácie ZSE. Cieľom projektu je podporiť 
obce a organizácie so zameraním na rozvoj 
komunity.  Čo to znamená? „Vymyslím 
projekt, ktorý by bol prospešný pre čo 
najviac ľudí, následne s ním oslovím pána 
starostu, oslovím taktiež výbor ZO SZZ, 
ktorí mi vždy ochotne pomôžu a podporia 

ma, a po dohode sa pustíme do príprav,“ 
hovorí. Aj vďaka tomuto projektu sa jej 
podarilo získať nemalé peniaze, ktoré 
poslúžili napríklad na stavbu prístrešku na 
konci dediny, spolu so záhradkármi vysadili 
ovocný sad na bývalom smetisku a tento rok 
začali zveľaďovať časť malého ihriska, ktorá 
sa doposiaľ vôbec nevyužívala. „Predstava 
bola postupne vytvárať oddychovú zónu, 

s pergolou, lavičkami, okrasnými kvetmi 
aj stále zelenými krikmi, s  ohniskom, kde 
by si mohli opekať napríklad deti zo školy 
či starí rodičia s deťmi na prázdninách,“ 
opisuje, ako by mohla oddychová zóna 
vo finálnej fáze vyzerať. Táto časť by mala 
slúžiť na oddych, príjemné posedenie, 
či už osamote, alebo s  priateľmi, a je 
prístupná každému obyvateľovi, ako aj 
návštevníkovi našej obce. Ako prebiehala 
samotná realizácia? Podľa Simony bola 
veľmi náročná nielen z  časového hľadiska, 
ale aj z  hľadiska samotného prevedenia. 
Terén bol tvrdý, takže museli povolať ťažšiu 
techniku od spoločnosti LUPET STAV, ktorí 
zároveň priviezli podkladové kamenivo a 
piesok. „Drevo na pergolu sme zohnali od 
spoločnosti STAVEG a veľká vďaka patrí 
nielen pánom z obecného úradu, ale taktiež 
pánovi Vančíkovi, ktorí nám pomohli so 
stavbou pergoly.“ Zohnať v  dnešnej dobe 
dobrovoľníkov či zručných majstrov je 
náročné a  uvedomuje si to aj iniciátorka 
projektu. „Je len veľmi málo pomocníkov, 
ktorí sú ochotní priložiť ruku k  dielu, 
a tak tomu bolo aj tentokrát. Našťastie 
medzi záhradkármi sa vždy nájdu ochotní 
pomocníci, a preto posielam poďakovanie 
osobitne  manželom Chovancovým, ako 
aj Máriovi Macekovi z obecného úradu, 
ktorí nanosili tehly na ohnisko, zakúpili 
a vysadili okrasnú zeleň.“ Konečné 
prevedenie oddychovej zóny však ešte nie je 
dokončené. „V budúcom roku by sme chceli 
pripravenú plochu vyložiť tehlami a spevniť 
zatiaľ provizórne ohnisko. Pevne verím, 
že ľudia ocenia prácu a čas, ktorý niektorí 
neustále vynakladajú v prospech celej našej 
obce s tým najlepším úmyslom zlepšiť život 
v nej. Preto dúfam, že sa toto miestečko 
bude všetkým páčiť a ľudia si tam nájdu čas 
pre seba,“ dodáva na záver.  
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Úľanskí futbalisti si zaspomínali na svojich zosnulých kamarátov

Prípravkári majú za sebou úspešnú jesennú časť sezóny

Ako sa úľanským strelcom darilo v druhej polovici roka?

Memoriál Petra Šimega a Igora Fialku je spo-
mienkou na bývalých futbalových hráčov, 
ktorých pamiatku si každoročne uctia futba-
lom ich kamaráti a spoluhráči. Tento rok sa 
spomienkový zápas uskutočnil 12. novembra, 
kde hrali proti sebe hráči A-mužstva a Starí 
páni z 1. FC. Zápas skončil remízou, takže obe 
družstvá boli s výsledkom viac ako spokoj-

né. Na záver sa kopali jedenástky, kde v dueli 
tímov Fialka a Šimeg zvíťazil napokon tím 
Fialka. Okrem spomínaných zosnulých hrá-
čov Petra Šimega a Igora Fialku si všetci pri-
pomenuli aj pamiatku nebohého Bohumila 
Ostrožlíka, ktorý nás navždy opustil 24. sep-
tembra 2022 a ktorý vo funkcii tajomníka TJ 
pôsobil dlhých 50 rokov. Tichou spomienkou 

sme si uctili aj ostatných zosnulých hráčov TJ 
Lokomotívy Úľany nad Žitavou. Tento turnaj 
mal veľmi dobrú športovú úroveň, družstvá 
hrali medzi sebou zodpovedne, ale najmä fér. 
Memoriál Petra Šimega a Igora Fialku mode-
rovala poslankyňa obecného zastupiteľstva 
Martina Kosibová a svojou účasťou ho pod-
poril aj starosta obce Ing. Rudolf Frýželka.

Podobne ako áčkarom, aj našim prí-
pravkárom sa v jesennej časti sezóny 
mimoriadne darilo. Tešil sa z toho aj 
ich tréner Roman Sepeši. „Som veľmi 
spokojný s výkonom hráčov, prehrali 
sme iba dva zápasy a jeden sme remi-
zovali,“ hovorí. „Skončili sme na pek-
nom druhom mieste, ale hlavne ma 
teší, že chalani a Olívia chodia na tré-
ningy v peknom počte. Je na nich vi-
dieť, že ich futbal baví.“ V tréningoch 
preto nepoľavujú ani v zimnom ob-
dobí. Kým pôvodne trénovali dvakrát 
do týždňa, v zime je to jedenkrát do 
týždňa v telocvični. Okrem toho im 
taktiež pribúdajú nové tváre, takže ich 
rady sa postupne rozširujú, a to značí, 
že o futbal je v našej obci stále záujem.

V druhom polroku 2022 sme sa venovali výlučne dynamic-
kým streleckým disciplínam. Zúčastnili sme sa na súťažiach v 
Komárne, Čachticiach, v Novom Tekove. Získali sme viaceré 
ocenenia. Náš klub reprezentovali Andrej, Samuel, Kristína a 
Romana Himpánoví, Matej Račko, Lukáš Hegedűs. Od jesene 
každý piatok prebiehajú tréningy z airsoftových zbraní v telo-
cvični ZŠ s MŠ Úľany nad Žitavou. U nás je každý záujemca 
vítaný bez rozdielu veku alebo pohlavia. Radi poradíme a po-
môžeme začínajúcim strelcom. V dňoch 10. a 11. septembra 
2022 sa na strelnici Harčáš v Komárne konala medzinárodná 

súťaž Danube cup 2022 v dynamickej streľbe podľa pravidiel 
IPSC. Ako rozhodkyne sa jej zúčastnili Kristína a Romana 
Himpánové. Dynamická streľba je veľmi flexibilná a zábavná. 
Halloween cup, ktorý sa strieľal 23. 10. 2022 na strelnici Har-
čáš v Komárne, sa strieľal aj v hallowenských maskách. Viac o 
našich úspechoch nájdete na facebookovej stránke „Strelecký 
klub HT Úľany nad Žitavou“.

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

Halloween cup 23. 10. 2022 Komárno Mini – mosquito 2022 Komárno
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„V domácom prostredí sme nestratili ani bod a som za to na chlapcov hrdý,“ 
reaguje na výsledok jesennej časti súťaže Patrik Ostrožlík, nový tréner A-mužstva.

A-mužstvo sa obohatilo o nových hráčov a 
na poste trénera vystriedal Ondreja Turana 
Patrik Ostrožlík. Aj takéto zmeny sa udiali v 
TJ Lokomotíva Úľany nad Žitavou. Podrob-
nejšie nám o nich porozprával práve nový 
tréner áčkarov. 

• Na poli futbalového života v Úľanoch sa 
udiali zásadné zmeny. Hneď tou prvou je, 
že si na pozícii trénera áčkarov nahradil 
Ondreja Turana... 

Áno, Ondrej ma oslovil ešte pred koncom 
jarnej časti s tým, že má toho ako tréner dosť 
a či by som funkciu trénera od leta nepre-
bral. Po krátkom zvážení som na to pristúpil. 
Aj keď som v podstate ešte dosť mladý, chcel 
som takýmto spôsobom pomôcť klubu, kde 
som s futbalom začínal. Nakoľko však pracu-
jem na zmeny, tak mi s tréningovými jednot-
kami vypomáha Ondrej Turan a Peter Cvik, 
zápasové veci si riešim skôr sám, pretože 
každý tréner má svoju vlastnú predstavu o 
taktike, ktorá je v dnešnom futbale aj na ta-
kejto úrovni dôležitá.

• Ako vám teda ubehla tohtoročná futbalo-
vá sezóna a s akými výsledkami? 
Jesenná časť súťaže prebehla v poriadku a 
s výsledkami som ako tréner, hráč a fanú-
šik v jednej osobe spokojný. V domácom 
prostredí sme nestratili ani bod a hlavne za 
to som na chlapcov hrdý. Vonkajšie zápasy 
nám takisto celkom vyšli a priniesli sme ne-
jaké body aj zvonku, vďaka čomu zimujeme 

na priebežnom štvrtom mieste tabuľky. Po-
čas jesennej časti sme nezažili žiadne veľké 
komplikácie asi až na posledné kolo, kde sme 
cestovali do Dolného Ohaja v značne oklieš-
tenej zostave, ale tomu sa pri dedinskom fut-
bale úplne vyhnúť nedá.

• Každý rok sa nejako mení zostava, niek-
torí hráči pribudnú, iní kvôli svojim ďal-
ším povinnostiam odídu... Ako je to so 
zmenami v úľanskom A-mužstve? 

Do mužstva nám pribudlo v lete 
pár hráčov. Dohodli sme sa s Mi-
roslavom Macekom, ktorý nás 
posilnil na pozícii útočníka, spo-
lu s ním k nám prišiel z Trávnice 
pre mňa univerzál Tomáš Tvrdoň. 
Vrátil sa nám z hosťovania v Li-
povej Patrik Horník, čím sa nám 
podarilo vystužiť defenzívu. Na-
koniec sa mi podarilo presvedčiť 
na návrat aj Petra Cvika, ktorý 
pôsobil v susednom Hule, a u nás 
ho využívam ako stredného de-
fenzívneho záložníka. Mužstvo 
opustil Svorad Ostrožlík, ktorý 
chcel trochu zmeny a išiel na roč-
né hosťovanie skúsiť vyššiu súťaž 
do neďalekého Černíka.

• Môžeme teda povedať, že je A-mužstvo 
stabilné? 
Na dnešné pomery si myslím, že môžeme 
byť spokojní, súpiska je široká a každý týž-
deň musím nad zostavou rozmýšľať, keďže 
hrať môže len jedenásť hráčov. Zatiaľ sme 
stabilizovaní, za čo som rád, a dúfam, že to 
tak aj dlhé roky zostane, 
aby futbal v tejto dedine 
vydržal.

• Podarilo sa vám zor-
ganizovať aj nejaké iné 
futbalové súťaže? Napr. 
každoročný turnaj O ži-
tavský pohár alebo tur-
naj všetkých Úľan)...
Domáci turnaj sme 
neorganizovali, ale zú-
častnili sme sa turnaja 
všetkých Úľan, ktorý sa 
konal v Ipeľských Úľa-
noch. V letnom období, 

keď bolo veľa hráčov na dovolenkách, sme 
tam cestovali v oklieštenej zostave a skonči-
li sme poslední. Avšak som veľmi rád, že sa 
nám podarilo v spolupráci s 1. FC zorgani-
zovať na hody spomienkový zápas za našich 
kamarátov, spoluhráčov Petra Šimega a Igo-
ra Fialku, ktorý už, bohužiaľ, nie sú medzi 
nami. Pri tejto príležitosti sme si spomínali 
aj na nedávno zosnulého dlhoročného funk-
cionára Bohumila Ostrožlíka a na všetkých 
ostatných ľudí, ktorí niečo pre Úľanský fut-
bal urobili.

• Každý klub si chce zveľaďovať svoje 
priestory, ktoré využívajú hráči pred tré-
ningami, zápasmi alebo po nich... Prebehli 
nejaké opravy v areáli TJ? Budovalo sa nie-
čo alebo sa plánuje? 
Kto na futbal chodí, vie, že prebehla oprava 
tribúny, montovali sa nové plastové sedač-
ky. Takisto sa vymenili hráčske striedačky 
a myslím si, že vzhľad celého areálu nabral 
na atraktivite. V hlavnej budove sa zrenovo-
vali vnútorné priestory šatní, kde sa kládla 
dlažba a robili sa nové sadrokartónové stro-
py. Menili sa aj dvere na toaletách a bufet. Na 
týchto veciach má veľkú zásluhu Martin Ma-
lík, ktorý to vybavuje a rieši na úkor svojho 
voľného času. Samozrejme, sú v pláne ešte 
nejaké rekonštrukcie a možno aj stavby, ale 
všetko bude záležať od financií, nakoľko náš 
klub funguje primárne z obecných peňazí, a 
teda nemáme žiadneho veľkého súkromné-
ho sponzora. A ako každý vie, žiadna obec 
nemá peňazí na rozdávanie a, bohužiaľ, 
podpora športu zo strany štátu je v podstate 
nulová.

Domáci zápas proti Strekovu

Vonkajší zápas v Dolnom Ohaji


