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je obdobie Vianoc a ja mám možnosť 
opäť sa vám prihovoriť prostredníctvom 

nášho časopisu „Naša rodná dedinka 
Úľany nad Žitavou“. Nakoľko sa jedná 

o posledné číslo v tomto volebnom 
období, dovolil by som si zhodnotiť 

moje volebné obdobie. 
V roku 2018 som sa stal starostom v 

našej obci. Očakával som, že byť dobrým 
starostom bude vyžadovať veľa práce na 
sebe, všetky moje znalosti a skúsenosti 

a veľa času. No nedokázal som si 
predstaviť, že bude potrebné riadiť 

obec počas núdzového stavu uprostred 
pandémie s takmer nefunkčnou 

vládou Slovenskej republiky. Aj napriek 
netypickému volebnému obdobiu sa 

mi podarilo čiastočne zrealizovať ciele 
môjho volebného programu a aj viaceré 

investície, ktoré boli potrebné v obci 
urobiť.

V roku 2019 obecné zastupiteľstvo 
schválilo aktualizáciu územného plánu 

obce. Počas celého roku 2020 mohol 
každý občan, ktorý vlastní pozemok 
v obci, požiadať o zmenu, ktorá bude 

zapracovaná do aktualizovaného 
územného plánu. Momentálne sa 
pripravujú všetky podklady, aby 

sme požiadali o dotáciu na zmenu 
územného plánu, a následne, aby bol 

plán upravený v roku 2022.  
V rámci zvýšenia atraktívnosti bývania 

v Úľanoch nad Žitavou pre mladé 
rodiny sa začalo s vykupovaním 
pozemkov na nové ulice, ktoré 

boli schválené v územnom pláne 
obce. Aj napriek veľkej snahe obci a 

zainteresovaných majiteľov pozemkov je 
to dlhodobý proces. Čiastočne sa nám to 
podarilo v prípade novej Krátkej ulice. 
S odstupom času môžem povedať, že 

vykúpenie pozemkov je len čiastočným 
úspechom. Významnejšie problémy 
sú spojené s oslovením projektantov, 

ktorých je nedostatok, a so samostatným 
vybavovaním stavebných povolení. 

Rovnaké zistenia platia aj pri budovaní 
nových bytových domov. V roku 2020 

bola obecným zastupiteľstvom schválená 
výstavba dvoch bytových domov a až 
koncom roku 2021 sa nám podarilo 
formálne dotiahnuť tento projekt do 

stavu, že čakáme na stavebné povolenie 
a už v roku 2022 by sme mohli začať 

stavať. 
Počas uplynulých troch rokov sa 
rozšírili služby, ktoré poskytuje 

obec občanom. Pre poskytovanie 

informácií sa začali aktívne využívať 
multimediálne kanály, ako napr. 

internetová stránka obce, facebooková 
stránka obce, poskytovanie informácií 
prostredníctvom SMS správ. Po troch 

rokoch kontroly verejného obstarávania 
sme mohli dokončiť voľne prístupnú 

WiFi sieť, ktorá bola financovaná 
z výzvy Úradu vlády SR „WiFi pre 

teba“. V oblasti sociálnych služieb pre 
občanov sa okrem príspevku na obed 
našim dôchodcom začal vyplácať aj 

kontinenčný príspevok a príspevok pri 
narodení dieťaťa. Poskytujú sa služby 

terénnej sociálnej pomoci, služby 
sociálnej rehabilitácie, opatrovateľská 

služba a bude sa poskytovať aj prepravná 
služba. Sociálne pracovníčky obce sa 

podpísali aj pod veľmi úspešný projekt 
„Mikulášske potešenie“. Zamestnanci 

Obecného podniku pomáhajú 
odkázaným občanom obce pri údržbe 
v záhradách za polovičné ceny oproti 

schválenému cenníku služieb. 
V roku 2021 schválilo obecné 

zastupiteľstvo zapojenie sa našej obce 
do záujmového združenia obcí spolu 
s mestom Šurany, obcami Hul, Dolný 
Ohaj a Bánov, ktorého cieľom bude 

vybudovať novú cyklotrasu, ktorá bude 
prechádzať cez všetky zapojené obce 
a bude realizovaná mimo hlavných 

ciest, ktoré obce spájajú. V rámci tejto 
iniciatívy bude možné zrealizovať 

čiastočnú rekonštrukciu nášho 
mosta cez rieku Nitra a zrealizovať 

vybudovanie chodníka na Cintorínskej 
ulici. Vybudovaním tejto cyklotrasy 

očakávam zvýšenie turizmu cez našu 
obec.    

Počas môjho volebného obdobia bolo 
jednou z hlavných tém odpadové 
hospodárstvo obce a environment 
okolia obce. Odstránili sme veľkú 

čiernu skládku pri štrkovisku a spolu 
s úľanskými záhradkármi sme na jeho 
mieste vytvorili príjemnú oddychovú 
zónu s ovocnými stromami. V rámci 
ekológie sme poskytli poľovníkom v 
našej obci väčšiu časť obecnej ornej 

pôdy, aby mohli vytvoriť v rámci 
nášho katastra ochranné pásma 

pre úkryt drobnej poľovnej zveri, 
ako sú bažanty a zajace. V oblasti 

odpadového hospodárstva prešla naša 
obec významnými zmenami, ktorých 

výsledkom je zvýšenie výšky separácie 
komunálneho odpadu z 20 % v roku 
2018 na 60 % v roku 2021. Nemalou 

mierou k tomuto výsledku prispelo aj 
dôsledné prevádzkovanie zberného 

dvora v Úľanoch nad Žitavou.     
V oblasti kultúry bol počas môjho 

volebného obdobia založený úspešný 
folklórny súbor „Úľančanka“ a 

obnovený Dobrovoľný požiarny zbor v 
Úľanoch nad Žitavou.  

V rámci rokov 2019 až 2021 boli 
zrealizované projekty a investície 
aj v oblasti športu. Vybudovalo 
sa multifunkčné ihrisko v areáli 
futbalového štadiónu a čiastočne 

sa zrekonštruovali šatne na ihrisku. 
Vybudovala sa cyklistická trasa 

„Pumptrack“. Medzi úspešné projekty 
v športe môžeme zaradiť aj založenie 

aktívneho streleckého klubu, za čo 
by som chcel poďakovať Adrejovi 

Himpánovi.   
Významnejšie investície spravila obec aj 
na našom cintoríne, kde sa dobudovalo 

oplotenie a zrekonštruovala sa časť 
oplotenia. Zakúpili sa lavičky na 

cintorín a vybudovalo sa osvetlenie. 
V uplynulom období investovala obec 

aj do vlastných budov. Opravila sa 
strecha a vymenili sa všetky vchodové 
dvere na starej budove základnej školy. 

Čiastočne sa rekonštruovala strecha 
v materskej škole a momentálne sa 

opravuje chodník na ulici A. Hlinku. V 
rámci havarijného stavu v novej budove 
školy sme získali príspevok na opravu 

základov.
Záverom mi dovoľte zaželať vám 

nádherné prežitie vianočných sviatkov 
v kruhu vašej rodiny a úspešný nový 

rok. Verím, že sebareflexia našej vlády 
posunie Slovensko v roku 2022 konečne 

tým správnym smerom.  
S úctou, 

 Ing. Rudolf Frýželka
starosta obce Úľany nad Žitavou

Vážení spoluobčania,

Takto si tu žijeme... v Úľanoch nad ŽitavouTakto si tu žijeme... v Úľanoch nad Žitavou22



Ako ubehla jeseň tohtoročným škôlkarom?
V úľanskej materskej škole pracujú so štátnym vzdelávacím progra-
mom, ku ktorému sú priradené rôzne vzdelávacie štandardy. Každý 
mesiac sa nesie v duchu určenej témy. S deťmi v jednotlivých triedach 
preto pracujú učiteľky podľa vzdelávacej úrovne a veku dieťaťa, pričom 
dbajú na individuálny prístup.  Aj tento rok je kapacita materskej ško-
ly v Úľanoch nad Žitavou naplnená podobne ako minulý rok. Triedu 
Žabiek navštevuje 21 detí. „Ich adaptácia bola veľmi náročná, nakoľ-
ko prišlo do MŠ 16 nových detí a niektoré z nich nemali ani 3 roky,“ 
hovorí učiteľka Jana Hnátová, ktorá má najmenšie deti na starosti. „V 
novembri sa však situácia ustálila a deti si na nové prostredie, nových 
kamarátov aj na zamestnancov MŠ zvykli. Prispôsobili sa dennému 
režimu a pravidlám triedy, ktoré musíme v našej MŠ rešpektovať a do-
držiavať.“  V triede Bocianov je 22 detí a je to vekovo heterogénna 
skupina. Na zápis do 1. roční-
ka sa aktuálne pripravuje 10 
predškolákov. 12 detí je mlad-
ších a „veľkú triedu“ navšte-
vujú prvýkrát. Ako si na to 
deti zvykli? Hovorí učiteľka 
Alžbeta Borovicová: „Adap-
tácia detí prebehla bez prob-
lémov, nakoľko sa už poznali 
a mali vytvorené kamarátstva. 
Do triedy Bocianov nám 
pribudli aj 4 nové deti, ktoré 
si však tiež zvykli pomerne 
rýchlo. Mladším deťom v trie-
de Bocianov zadávame veku 

primerané úlohy, ale taktiež individuálne pristupujeme aj k predškolá-
kom, ktorí sa už veľmi tešia, kedy zasadnú do školských lavíc.“
Tohtoročné teplé jesenné počasie bolo priam stvorené na krásne a ne-
zabudnuteľné zážitky. „Tak ako každý rok, aj teraz sme v našej MŠ mali 
Deň jablka,“ opisuje Alžbeta Borovicová. „Venovali sme sa rôznym zá-
žitkovým aktivitám, ako napr. odšťavovanie ovocia a zeleniny z našich 
záhrad, sušenie jabĺk, na ktorých si deti veľmi pochutili. Naša škôlka v 
tomto čarovnom období rozvoniavala pečenou tekvicou a šípkovým 
čajom. Šípky, samozrejme, nazbierali naši škôlkari. Deti s prípravami 
všetkých aktivít s nadšením pomáhali a s ešte väčšou radosťou ochut-
návali. Jesenný čas sme ukončili púšťaním vlastnoručne vyrobených 
šarkanov. Už teraz sa všetci veľmi tešíme na zážitky, aktivity a spoločné 
chvíle, ktoré nás ešte čakajú,“ dodáva na záver. 
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„Bolo náročné prispôsobiť vyučovanie zmenám, ktoré sa zo dňa 
na deň menili kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii,“  

hovorí riaditeľka ZŠ s MŠ v Úľanoch nad Žitavou Mgr. Oksana Ostrožlíková.
Od začiatku septembra základnú školu 
v  Úľanoch nad Žitavou navštevuje 99 
žiakov, čo je v  porovnaní  s minulým 
školským rokom o 18 žiakov viac. 
Na slávnostnom otvorení školského 
roka tak bol celý dvor preplnený 
detským džavotom, čo robí pedagógom 
nesmierne veľkú radosť. Riaditeľku 
školy Mgr. Oksanu Ostrožlíkovú preto 
teší, že práca celého kolektívu školy bola 
povšimnutá aj rodičmi žiakov prvého 
ročníka, avšak pevne verí, že svojou 
prácou a  profesionálnym prístupom 
pedagogického zboru nesklamú ich 
očakávania. 

• Žiaci základnej školy zasadli do 
školských lavíc 2. septembra. Ako 
prebiehali prípravy pred začiatkom 
školského roka a  aké opatrenia 
ste museli prijať, aby vyučovanie 
prebiehalo bez problémov? 
Minulý školský rok bol pre nás ťažkým 
rokom, pretože sme sa museli naučiť  
pracovať so žiakmi dištančnou formou, 
na ktorú nás nikto predtým nepripravil, 
nenaučil. Všetky problémy sme museli 
riešiť a  odstraňovať za pochodu. Pri 
svojej práci sme v  prvom rade kládli 
dôraz na žiakov, na ich pohodu 
a v neposlednom rade na ich vedomostný 
rozvoj. Získané skúsenosti sme využili 
pri prípravách k  novému školskému 
roku. My s  úsmevom hovoríme, že sme 
uzatvorili jeden školský rok a hneď sme 
vhupli do nového školského roka. V lete 
totiž prebiehali v  škole maliarske práce 
vnútorných priestorov školy, opravili sa 
sociálne zariadenia, dokúpil sa ohrievač 
vody a nové stoličky do školskej jedálne. 
Pred samotným začiatkom sme riešili 
distribúciu Ag samotestov pre žiakov 
školy. Nakoľko sme školou s  menším 
počtom žiakov v triedach, aj vyučovanie 
niektorých predmetov preto prebieha 
blokovou formou. Takou formou 
pracovali aj dve oddelenia školského 
klubu detí. Stravovanie v školskej jedálni 
je prispôsobené požiadavkám schválenej  
legislatívy. Bolo náročné prispôsobiť  celý 
vyučovací proces zmenám, ktoré sa zo 
dňa na deň menili kvôli zhoršujúcej sa 
epidemiologickej situácii. Vyjadrujem 
vďaku rodičom za ich trpezlivosť 
a pochopenie, za dodržanie stanovených 
pravidiel fungovania školy, za to, že 
spolu s  nami urobili všetko preto, aby 
vyučovanie zotrvalo prezenčnou formou. 

• Oproti tomu, kedy sa žiaci 2. 
stupňa museli vzdelávať v  uplynulom 
školskom roku na istý čas dištančnou 
formou, ako to bolo s týmito deťmi po 
návrate do školy? Zmenili sa v niečom? 
Návrat detí do školy, myslím, potešil 
každého. Na chvíľočku sa všetkým zdalo, 
že školský život bude ako predtým. 
Časom sa ukázali skryté problémy. 
Žiaci boli príliš dlho bez kolektívu, čo sa 
odrazilo na ich spolupráci pri triednych 
aktivitách, stratili vytrvalosť, negatíva 
bolo vidieť aj na ich emočnej stránke. Ale 
deti sú fantastické tvory, ktoré sa vedia 
rýchlo regenerovať a  prispôsobovať 
sa novým  zmenám, ak sa im ukáže tá 
správna cesta a keď sú pri nich chápajúci 
ľudia.

• Ako funguje školská jedáleň 
a napríklad aj školský klub detí? Prijali 
ste aj tu nejaké opatrenia? 
Na daný čas je vyučovanie nastavené 
tak, aby nedochádzalo k premiešavaniu 
sa žiakov z  rôznych tried. Školský klub 
detí je otvorený iba pre žiakov, ktorých 
rodičia ho nevyhnutne potrebujú. Žiaci 
jednotlivých tried sa chodia stravovať 
postupne.  

• V  akej farbe je podľa školského 
Covid semaforu Základná škola 
v  Úľanoch nad Žitavou? Ako sa vám 
darí udržiavať opatrenia? 
Tento školský rok sme začali v  zelenej 

farbe podľa školského Covid semaforu 
a  tú farbu sme si aj udržali. Ani jedna 
trieda nebola v  karanténe. Dúfam, že 
zelenú farbu udržíme čo najdlhšie. Prečo 
je to tak? Jasnú odpoveď nepoznám, ale 
je isté, že máme zodpovedných rodičov, 
celý kolektív školy a zdravé deti.

• Pokiaľ ide o  rekonštrukčné či 
investičné práce, robilo sa niečo alebo 
sa plánuje? 
Škola je živý organizmus, v ktorom sa 
neustále niečo deje. Tak je to aj u  nás. 
Jednu opravu ukončíme a tá druhá nás 
už očakáva. Veľkou rekonštrukciou bude 
odstránenie prasknutia a  odtrhnutia 
steny v  hlavnej budove školy. 
V  spolupráci so zriaďovateľom školy, 
obecným úradom Úľany nad Žitavou, 
starostom obce a poslancami obecného 
zastupiteľstva, členov Rady školy je 
tento problém v štádiu riešenia. Ako aj 
v  predošlé roky, tak ani tento rok sme 
neukončili bez toho, aby sme nezveľadili 
školský areál výsadbou novej zelene, 
rastlín, založením nového záhonu. 
Všetko naše úsilie bude ďalej smerované 
na získanie financií na zateplenie 
budovy školy, na umiestnenie herných 
prvkov v  areáli školy, na vybudovanie 
atletickej dráhy, na výmenu elektrického 
vedenia v  starej budove školy. Plánovať 
v tejto dobe je veľmi neľahká vec, pretože 
vieme, že zajtra nemusí byť tak, ako bolo 
včera. Ale ani neplánovať život školy 
je na škodu organizácii. Plánovanie je 
hnací motorček nás všetkých a vitamín 
úsmevu.

• Čo by si rada popriala žiakom, 
rodičom a učiteľom do týchto dní? 
Blíži sa najkrajšie obdobie v roku. Je to 
obdobie, keď si ľudia navzájom niečo 
dobré prajú. Ja prajem žiakom, aby čo 
najdlhšie zostávali deťmi a žili svoj život 
bez obáv a  v  radosti. Rodičom prajem 
pevné zdravie, obrovskú trpezlivosť, 
srdce plné lásky, múdrosti a vieru v lepší 
život a  istotu v ňom. Prajem, nech 
sa spoločnosť nedelí podľa názorov 
ľudí, nech sa nestratí dobrosrdečnosť 
v  ľuďoch. Učiteľom želám zdravie, 
láskavosť, porozumenie, pozitívnu 
myseľ, nech im učenie robí radosť. 
Hovorí sa, že keď má človek šťastie, má v 
ňom všetko - zdravie, lásku, nádej, Božiu 
milosť. A tak prajem všetkým do nového 
roku plnú náruč šťastia.
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Evka je šikovná a aktívna mladá mamina, ktorej záleží  
na tom, čo tu po sebe zanecháme svojim deťom...

Život s dvomi malými deťmi vie byť občas náročný, najmä 
keď ste zapojení do rôznych projektov a  aktivít a  navyše 
sa ešte venujete ručným prácam. Evka Čviriková ale toto 
všetko hravo zvláda – energiu čerpá nielen zo zelených 
potravín, ale dodávajú jej ju aj dvaja malí synovia – 3,5-ročný 
Hugo a  polročný Alex. Učiteľské remeslo počas materskej 
dovolenky odložila bokom, no nezanevrela naň celkom – 
robí webináre, organizuje online prednášky a ešte sa stíha 
venovať aj svojej rodine. 

• Evka, ty pochádzaš z Bánova, ale v Úľanoch žiješ so svojou 
rodinkou už od marca 2018. Ako si si tu za ten čas zvykla? 
- Priznávam, že z Bánova sa mi ťažko odchádzalo a vždy som 
si myslela, že tam zostanem žiť navždy. Ceny nehnuteľností 
a pozemkov však zamiešali karty. :) Myslím, že som si zvykla 
rýchlo a som rada, že som získala veľa nových priateľov.

• Si aktívna mamička na materskej, no popritom stíhaš ešte 
„xy“ rôznych vecí. Kde sa v tebe berie toľko energie? 
- Priznávam, frčím na zelených potravinách – jačmeni 
a  chlorelle. Je to moja každodenná ranná dávka, ktorá ma 
vždy nakopne na celý deň. A  ešte káva, ale tá skôr na chuť. 
Snažím sa myslieť pozitívne a  žiť prítomným okamihom, 
pretože premýšľanie nad množstvom vecí mi uberá veľa 
energie. Jednoducho tu a teraz a sústrediť sa na to, čo robím. Je 
to niekedy náročné, ale pomáha.

• Pred vyše rokom si sa začala viac zaujímať o  ekológiu 
a všetko s tým spojené. Prečo ťa táto problematika ochrany 
životného prostredia tak zaujala?
- Ekológia a  ochrana životného prostredia mi nikdy neboli 
ľahostajné, ale najväčšie uvedomenie prišlo po narodení 

prvého dieťaťa. Premýšľanie nad tým, čo tu necháme svojim 
deťom a ako bude naša planéta vyzerať o pár rokov. Aj z toho 
dôvodu som sa zapojila do projektu, ktorého cieľom je odstrániť 
škodlivé chemikálie z našich domácností, zastaviť ich kolobeh 
v prírode a aspoň svojou kvapkou prispieť k zlepšeniu.

• Na FB vedieš skupinu Môj zelený domov, kde dávaš 
ľuďom okrem iného aj rôzne tipy a  rady, ako si udržať 
čistú a upratanú domácnosť. No popritom ešte stíhaš čítať, 
študovať a  vzdelávať sa. Dá sa to vôbec? Nie je to niekedy 
časovo náročné, keď máš doma ešte polročného drobca? 
- Áno, v  skupine nám dokonca momentálne prebieha 
Vianočná upratovacia výzva, ktorej cieľom je nielen 
upratanie domácnosti, ale aj zminimalizovanie vecí, ktoré 
vlastníme, a prečistenie priestoru okolo nás. Stíhanie je hlavne 
o prioritách. Priznávam, večer si radšej prečítam knihu, ako 
pozriem film (počas posledného roka som videla asi 2). Mám 
úžasného manžela, ktorý chápe a  podporuje moje činnosti, 
a veľkú pomoc od starých rodičov, za čo sme im veľmi vďační.

• Vraj u  vás doma nemáte televízor. Pre mnohých je to 
nepredstaviteľné, ale ty v  tom vidíš skôr výhody ako 
nevýhody. Dá sa dnes vôbec existovať bez TV? 
- V detstve som TV pozerala zriedkavo, skôr ma lákali knihy. 
Od roku 2016 fungujeme s  manželom v  domácnosti bez 
TV. Potrebné informácie si nájdeme na internete, napríklad 
Televízne noviny nám naozaj nechýbajú. :D Myslím, že 
na takéto fungovanie sa dá zvyknúť, my to už ani nejako 
neriešime. 

• Okrem tohto sa venuješ ešte aj tvorbe rôznych ručne 
vyrábaných vecí – vyšívané motýliky, orieškové kytice či 
rôzne vlasové či iné doplnky. Ako si sa k tomuto dostala?
- Od mala som stále niečo tvorila – náramky priateľstva, 
bižutériu rôznymi technikami, doplnky a pod. Dokonca som si 
raz do tábora zobrala bavlnky na výrobu náramkov a z výletu 
som doniesla viac peňazí, ako nám mamina dala, pretože som 
plietla a predávala deťom náramky. :D Ručné práce sú mojím 
hobby a  rada skúšam nové techniky. Nečakám, kým deti 
vyrastú alebo kým bude to či tamto. Robím jednoducho to, čo 
ma baví, a snažím sa užiť si každý deň naplno aj s deťmi.
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Ako si na školu zvykli malí prváčikovia?

Všetky udalosti, akcie a podujatia sa učitelia snažia  
pripraviť pre žiakov s láskou a dobrým úmyslom

Školský rok 2021/2022 sme slávnostne otvorili 2. septembra 2021 v 
areáli našej školy. Veľmi nás teší, že sme mohli privítať nových žiakov, 
ktorí sa s chuťou a nadšením zhostili svojej úlohy prváčikov. Vieme, že 
to pre nich nebolo ľahké, pretože nástup do školy je niečo nové a úpl-
ne odlišné od ich doterajšieho života v materskej škole. Hračky a hry 
museli vymeniť za školské tašky, učebnice a peračníky. Veľkou zmenou 
bolo opustiť obľúbené pani učiteľky a spoznať novú, cudziu pani učiteľ-
ku. Na triednu pani učiteľku si museli rýchlo zvyknúť, keďže je to pre 
nich v škole najbližšia osoba, ktorej pri sebe majú. Do 1. ročníka nám 
nastúpilo 17 prváčikov, z toho je 10 dievčat – Natálka, Saška, Carmen-
ka, Vaneska, Natálka, Viktorka, Majka, Viktorka, Adelka, Lenka a 7 
chlapcov – Kacperko, Maťko, Lukáško, Šimonko, Peťko, Damiánko, 
Adamko. Čas rýchlo beží a od začiatku školského roka nám ubehlo 
viac ako 3 mesiace. Prváčikovia si postupne zvykli na pravidelný režim 
a spoznali nové časti ich dňa – vyučovaciu hodinu a prestávku. Na tú 

vždy netrpezlivo čakajú, aby sa počas nej mohli hrať na koberci rôzne 
hry a kresliť si. Naši najmenší už spoznali niekoľko písmen, naučili sa 
písať a čítať veľa slov, ale i viet. Šlabikár sa stal neodmysliteľnou súčas-
ťou školského života. Okrem písania a čítania dokážu počítať príklady 
na plus i mínus. Najobľúbenejšie vyučovacie predmety sú telesná, na 
ktorej majú možnosť vyšantiť sa,  a výtvarná výchova, kde vždy ukazujú 
svoju kreativitu a detskú fantáziu. Ďalšou obľúbenou činnosťou sú dlhé 
rozhovory s pani učiteľkou o všetkom - čo zažili, na čo sa tešia, ale i z 
čoho sú smutní. Ochotne sa zapájajú do všetkých súťaží a aktivít, ktoré 
sa v škole konajú. Môžeme s určitosťou povedať, že sa prváčikom v 
škole veľmi páči. Svedčia o tom ich ranné príchody s úsmevom na tvári 
od ucha k uchu. Všetci sa tešíme na ďalšie spoločne strávené mesiace 
plné zážitkov, hier a vedomostí!

Mgr. Kristína Kollárová, triedna učiteľka

Školský rok 2021/2022 sme slávnostne otvorili 2. septembra 
2021 v areáli našej školy. Veľmi nás teší, že sme mohli privítať 17 
nových žiakov, ktorí sa s chuťou a nadšením zhostili svojej úlohy 
prváčikov. Už od septembra sme si pripomínali rôzne pamätné 
a svetové dni, aby mali žiaci všeobecný prehľad a nezabúdali 
na dôležité dni. V septembri sme si pripomenuli rozhlasovou 
reláciou Holokaust, zúčastnili sme sa výstavy ovocia a zeleniny 
na obecnom úrade. Zapojili sme sa do verejnej zbierky Biela 
pastelka, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov 
na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. My sme pomohli 
vyzbieraním sumy 112,65 €, za čo všetkým ďakujeme. Európsky 
deň jazykov sa oslavuje od roku 2001 a naši žiaci sa zhostili tohto 
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dňa vytvorením krásnych plagátov rôzneho druhu. ZŠ s MŠ v 
spolupráci s obecným úradom organizovala zber elektroodpadu 
a výťažok zo zberu bude použitý na zabezpečenie športových 
potrieb potrebných pre žiakov ZŠ. Zapojili sme sa aj do výzvy 
Do školy na bicykli, v ktorej sa žiaci snažili čo najviac prichádzať 
do školy pešo, bicyklom alebo kolobežkou. Okrem spomenutých 
akcií sme nezabudli ani na Svetový deň mlieka na školách. V 
septembri bola v škole vyhlásená súťaž pre triedy v zbere starých 
použitých batérií. Všetky triedy sa ochotne zapojili, ale ako to 
býva, víťaz môže byť iba jeden, v tomto prípade 1.A trieda - bola 
odmenená diplomom i tortou. Ďalší mesiac sme začali akciou 
4. októbra - Svetový deň zvierat. Žiaci si do školy priniesli 
svoje malé domáce zvieratká alebo ich fotografie. 11. októbra sa 
uskutočnilo cvičenie v prírode žiakov 1. stupňa i účelové cvičenie 
žiakov 2. stupňa. 16. október si každoročne pripomíname ako 
Svetový deň zdravej výživy a 21. október – Deň jablka. V tomto 
mesiaci sme sa opäť zapojili do už 12. ročníka česko-slovenského 
projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá „Záložka 
do knihy spája školy“. Tohtoročná téma bola „Očarujúci svet 
knižných príbehov, rozprávok a  básní“.  Deti   vyrobili záložky, 
ktoré sme poslali žiakom do Súkromnej základnej školy 
Tomáša Zanovita v  Martine.   25. októbra sme si pripomenuli 
Medzinárodný deň školských knižníc. Tohtoročnou témou 
bola   ,,Radostná podpora zážitkového učenia školskou 
knižnicou.“ Preto sme sa počas dňa učili prezlečení za obľúbené 
literárne postavy. V rámci školského projektu z biológie a 
environmentálnej výchovy vyrobili žiaci 6. ročníka za pomoci 
pani učiteľky včelí úľ. To znamená, že Včielka Úľanka má svoj 
prvý včelí úlik a ten bude odteraz zdobiť našu školu. Október je 
nazývaný aj Mesiac úcty k starším. Starým rodičom sme vyrobili 
malé darčeky a v nedeľu 24.10.2021 žiaci 2.,  3. a  4. ročníka 
vystupovali v  rámci kultúrneho programu pri obecnom úrade 
a  predviedli sa svojím tancom. Medzinárodný deň stromov 
bol tento rok pre nás iný – realizovali sme projekt Zelená oáza.  
Ďakujeme za finančnú podporu Grantového programu SAMI 
– SEBE Miestnej akčnej skupiny CEDRON – NITRAVA v roku 
2021. Nezabudli sme ani na našu každoročnú „Šarkaniádu“ v 
ŠKD. Deti si priniesli šarkanov a pokúsili sa o ich vzlietnutie, i keď 
nie všetkým sa to podarilo, no i tak sa zabavili. V novembri sme si 
vypočuli rozhlasovú reláciu o právach dieťaťa, tzv. „Bubnovačka 
– Aby bolo deti dobre počuť“, ktorá sa konala 19. novembra 
vo všetkých mestách a obciach na celom Slovensku od 10:00 
do 11:00 hod. Napriek neľahkej situácii, v ktorej sa momentálne 
nachádzame, sa snažíme myslieť pozitívne a viesť k pozitívnemu 
mysleniu a vnímaniu aj našich žiakov. Cieľom je šíriť povedomie 
o celosvetových i domácich udalostiach, formovať z našich žiakov 
dobrých ľudí a ich hodnoty. 

 spracovala: Mgr. Kristína Kollárová
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Na slovíčko... s poslancami našej obce
Viacero naplánovaných vecí či investícii v obci prekazila pandémia... Poslancov obecného zastupiteľstva 
sme sa preto spýtali: „Myslíte si, že sa niečo dalo urobiť inak? Keďže budúci rok sa konajú voľby, ako by 

ste zhodnotili uplynulé volebné obdobie - 3 roky? Ak by bolo možné niečo zmeniť, čo by to bolo?“

Áno, toto volebné obdobie je 
trochu iné, nezvyčajné. Pan-

démia úplne zmenila chod a fungova-
nie nielen v našej obci. Náročnejšie to 
bolo aj preto, že pán starosta sa najskôr 
musel oboznámiť so svojou novou 
funkciou. Zateplenie škôlky, výstavba 
zberného dvora, výstavba bytoviek, to 
sú len tie väčšie plány, ktoré sa presúvali 
na neurčité termíny. Ďalšou ešte nedo-
končenou vecou sú inžinierske siete na 
novej ulici medzi ulicami Nábrežná a 
Hliníky. Túto, už poslancami schválenú 
investíciu sa nám práve kvôli pandémii 
nedarí doviesť do úspešného konca, a 
to už tam stoja nové domy. Taktiež sa 
v tomto období nemôžu konať žiad-

ne kultúrne podujatia, ako napríklad obľúbený Fedýmešský kotlík či 
rôzne plesy, turnaje, stretnutia dôchodcov... Vždy sa veci dajú urobiť 
aj inak, no obec musí vždy postupovať v zmysle zákona a teraz sa tak 
rýchlo menia zákony, že niekedy sa jedna vec aj dvakrát musí prerábať. 
Napriek ťažkému obdobiu chcem vyzdvihnúť prácu OÚ v sociálnej ob-
lasti, ktorá sa začala u nás veľmi pekne rozvíjať. Osamotení či odkázaní 

ľudia, alebo ľudia, ktorí si nevedia poradiť v rôznej sociálnej oblasti, 
sa môžu spoľahnúť na ochotné sociálne pracovníčky. Taktiež máme 
v obci zriadenú terénnu opatrovateľskú službu a aj prepravnú službu. 
Ak niekto potrebuje a chce pre svojho rodinného príslušníka, alebo on 
sám využiť takúto službu, stačí kontaktovať soc. pracovníčky. Všetky 
potrebné informácie na jej získanie im budú poskytnuté. Bol zriadený 
Obecný podnik obchodu a služieb, ktorého služby využilo už veľa na-
šich občanov. Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru sa ukázalo za 
potrebné v dňoch nepretržitých dažďov a záplav, kedy sa jeho členovia 
prestriedali pri čerpaní záplavovej vody. Ak ste boli od sviatku všetkých 
svätých na našom cintoríne vo večerných hodinách, tak vás určite po-
tešil pohľad na krásne osvietený areál cintorína. V našej obci je aj veľa 
šikovných športovcov, ktorí môžu trénovať na novom multifunkčnom 
ihrisku. Ihrisko je k dispozícii každému občanovi, ktorý má rád zdravý 
pohyb a nahlási záujem o vstup na OÚ. V tomto čase sa mal urobiť 
nový povrch na chodník pri škôlke, ale keďže sa tam kope optika, je 
jeho vybudovanie posunuté. Bola by som rada, keby sa ľuďom v tomto 
ťažkom a neistom období vrátil na tvár šťastný úsmev, pokoj a radosť na 
dušu a túžba po nových krásnych dňoch nech nie je len ilúziou. Prajem 
každému z nás pevné zdravie, lásku a pohodu. Nech nám Betlehemské 
svetlo svieti na ceste k novému lepšiemu životu. Všetkým prajem šťast-
né a požehnané vianočné sviatky.

Alena Červenková

Zhrnutie za 3 roky: Podarilo sa nám na 
obecnom cintoríne zrealizovať osvetle-

nie, odvoz odpadu na smetné nádoby na separovanie odpadu z hro-
bových miest. Chceli by sme zrealizovať pri dome smútku zastrešenie. 
Od januára 2021 sme prešli na nový systém čipovania komunálneho 
odpadu, pri ktorom má každý možnosť si určiť vyvezenie odpadu pri 
správnej separácii. Po dlhej dobe sa podarilo tento rok postaviť a dať 
do prevádzky multifunkčné ihrisko, ktoré sa nachádza v areáli TJ Lo-
komotíva Úľany nad Žitavou. V budúcnosti je v pláne postaviť bytovky 
na lúke za ihriskom, otvorenie ďalších ulíc, kde by bola možnosť stav-
by ďalších rodinných domov. V novom roku začiatkom jari by sa mal 
opraviť chodník na ul. A. Hlinku od hlavnej cesty po škôlku. Najväčšia 

zmena by prospela väčšine občanov, keby 
bola v obci kanalizácia, kvalitnejšie osvet-
lenie a opravené všetky chodníky v obci. 
Chodníky popri hlavnej ceste má vyšší 
územný celok, preto nie je v našej kompe-
tencii tento problém vyriešiť. Zároveň touto 
cestou chcem popriať všetkým našim spo-
luobčanom v tejto ťažkej dobe veľa pozitív-
nej energie, šťastia, zdravia, lásky a pohody 
v rodinnom kruhu a tiež príjemné prežitie 
vianočných sviatkov a šťastný úspešný nový 
rok.

Juraj Chovan

Priznám sa, že sa 
mi veľmi ťažko 

hodnotia tri roky volebného obdobia. Prvý rok 
bol pre mňa výzvou, pretože funkcia poslankyne 
bola pre mňa nová a úplne neznáma. Vždy som 
však mala na pamäti, že som tu pre občanov a 
ich záujmy. Nasledujúce dva roky však boli po-
značené pandémiou. Ovplyvnila nielen životy 
nás všetkých, ale ovplyvnila aj prácu obecného 
zastupiteľstva. Avšak aj napriek opatreniam, kto-

ré bolo potrebné dodržiavať, by som niektoré veci urobila úplne inak. 
Ja ako poslankyňa vnímam to, že fungovanie obecného zastupiteľstva 
bolo nahradené fungovaním obecného podniku a jeho zamestnancov. 
Našou úlohou ako poslancov zostalo už len „zasadnúť a schváliť“. Cel-
ková komunikácia medzi starostom a obecným zastupiteľstvom úplne 
zlyhala. A práve toto sú tie spomínané veci, ktoré by som rada zmenila/
urobila inak. V tomto prípade však nestačí len moja malá vytrvalosť, 
ale potrebná je aj jednota a záujem ostatných poslancov. Verím však, 
že sa moje vízie pre lepší a kvalitnejší život nás všetkých v našej rodnej 
dedinke budú krôčik po krôčiku napĺňať.

Mgr. Ľubica Cendrowicz

V tejto zlej pandemickej situácii sa 
dá ťažko niečo robiť všeobecne, keď-

že sami politici nám veľmi nepomáhajú. Preto každá maličkosť, čo sa 
urobí, musí byť považovaná za úspech. Inak by sa dalo urobiť takmer 
všetko, ale zase sme pri tom, čo nám táto neštandardná doba umožňuje. 
Bolo to náročné obdobie, pretože po roku a pol po voľbách prepukla 
pandémia. Zmeniť by sa dalo kadečo, avšak za najväčší „zádrhel“ pova-

žujem veľkolepé plány pána sta-
rostu, ktoré sa nepodarilo reali-
zovať. Musel sa najprv popáliť (v 
oblasti financií), aby pochopil, 
že s vecami v takejto obci a jej 
rozpočtom musí zaobchádzať 
mimoriadne opatrne.

Marcel Čvirik 
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Neviem či je to pandémiou 
alebo len zásterka neochoty, 

pohodlnosti a zvyku zvaliť to na momentálnu situáciu, ktorá nás tu už 
dlho drží. Občanom sme sľúbili dobudovanie zberného dvora, tak aby 
to spĺňalo nielen účel, ale aj podmienky obyvateľov, ktorí žijú v blízkosti 
tohto miesta. Chodník do materskej a do základnej školy. Vždy to na 
niečom stroskotalo. Dúfam, že teraz sa to už podarí. Veľmi ma aj mrzí, 
že sa nám nepodarilo otvoriť nové ulice /až na jednu, ktorá bola preťatá 
už dávnejšie/. Viem, že záujemcov o bývanie v našej obci by bolo, len 
chýbajú stavebné pozemky. ALE... Od januára sme prešli na čipový sys-
tém zberu komunálneho odpadu. Bol to dobrý krok, nielen k zníženiu 
objemu odpadu, ale aj k prinúteniu našich občanov k vyššej separácii a, 
samozrejme, veľmi to pomohlo aj obci s výdavkami. Jediné, čo ma mrzí, 
že naši občania nemali možnosť diskusie a vysvetlenia princípu a hlav-
ne výhod, ktoré sa, samozrejme, nedostavia hneď, ale postupne. Za ten-
to krok do neznáma sme my poslanci zožali veľkú kritiku. Ale od toho 

sme tu, tak smelo do nás s každým vaším 
problémom, požiadavkou či postrehom.
Uplynulé volebné obdobie bolo ťažké, stag-
nujúce a hlavne pandemické. Väčšina toh-
to obdobia sa točila len okolo pandémie. 
Žiadne stretávania, žiadne spoločenské 
akcie, viazla aj vzájomná komunikácia po-
slanci - obec. Stretnutia nás poslancov so 
starostom nula bodov. Riešenie problémov, 
stanoviská k dôležitým veciam cez telefón 
či e-maily. Takáto práca ma vôbec nenapĺ-
ňa. Mám pocit, ako by sme tie tri roky žili 
vo vákuu. Nemôžem povedať, veľa vecí sa nám spoločnými silami po-
darilo urobiť, ale pocit, že dedina mala obdobie „spiacej krásavice“, ma 
neopúšťa.  

Martina Kosibová

Určite sa nájdu veci, ktoré sa možno 
pandémiou spomalili alebo úplne za-

stavili /zberný dvor/. No ja som vďačný za to, čo 
sa podarilo dobudovať, a to MULTIFUNKČNÉ 
ihrisko. Nie preto, že som srdcom a dušou športo-
vec - futbalista, ale hlavne rodič. Toto miesto dáva 
priestor aj rodinám s deťmi, nájsť si spoločné 
chvíle a stráviť ich pohybom na krásnom ihrisku.  
Vždy keď sa obzriete za svojou prácou, tak si po-
viete, že som to mohol urobiť inak. A ja, keď som 

už spomenul multifunkčné ihrisko, tak sa mi nepáči systém rezervácie 
a správcovstva tohto miesta.
Určite mi budú mnohí protirečiť, ale áno, mal som alternatívu, ako by 
to mohlo fungovať, lenže rozhodlo sa inak. Rešpektujem to!
Boli to najhoršie 3 roky za moje pôsobenie ako poslanca OZ. Korona 
ochromila nielen naše životy, ale aj dianie v obci. Slabá komunikácia zo 
strany obce, málo alebo žiadne spoločné stretnutia poslancov so sta-
rostom. Zasadnutia pravidelných alebo mimoriadnych OZ nevyriešia 
všetko.

Ondrej Turan

Myslím si, že 
ruka v ruke s 

pandémiou sme my, ako poslanci, malí páni na to, aby sme robili veci 
okolo obce inak. Všetky činnosti sú ovplyvňované opatreniami, ktoré 
je potrebné dodržiavať. Som však rada, že život obce ide ďalej a pevne 
verím, že čoskoro sa všetko dostane do starých koľají. Aktuálne volebné 
obdobie sa nesie prevažne v náročnom období už spomínanej pandé-
mie. Aj napriek tomu sa veľa vecí podarilo, a niekoľko aj nie. Verím 
však, že zostáva ešte dostatok času na zopár projektov. Pre mňa osobne 
bola najnáročnejšia najmä komunikácia medzi starostom a poslanca-
mi a poslancami navzájom. Jej zlepšenie by veľmi pomohlo fungovaniu 

obecného zastupiteľstva. To je vec, ktorú by 
som zmenila. Ďalej by bolo vhodné popra-
covať na zlepšení informovanosti občanov, 
oživení kultúry v rámci možností, a tiež 
poriadku v obci. V neposlednom rade sa 
chcem poďakovať za možnosť byť súčasťou 
obecného zastupiteľstva a podieľať sa tak na 
chode obecného života. Všetkým vám pra-
jem pokojné prežitie vianočných sviatkov a 
hlavne pevné zdravie.

Mgr. Sabína Ostrožlíková

Áno, je pravda, že viacero pri-
pravovaných investícií sa kvôli 

pandémii nepodarilo zrealizovať, ako 
napríklad oprava chodníka pri ma-
terskej škole kvôli tomu, že dodávateľ, 
ktorý uspel vo výberovom konaní, 
nebol schopný za vysúťažených pod-
mienok dielo zrealizovať a bude sa 
realizovať začiatkom budúceho roka. 
Pre predstavu, cena za dielo sa takmer 
zdvojnásobila. Naše volebné obdobie 

sa chýli ku koncu, koncom roku 2022 sa budú konať nové voľby. Veľa 
plánov prekazila pandémia, ale iba na tú sa vyhovárať nemôžeme. Áno, 
veľa vecí sme mohli urobiť, rýchlejšie, lepšie… Treba sa sústrediť na to, 
ako môžeme zostávajúci čas využiť , aby sme pomohli obci a skvalitnili 
život pre všetkých občanov. Som rád, že napriek nepriaznivej demo-
grafickej krivke, máme stále v škole otvorené oba stupne, začo patrí 
vďaka hlavne pani riaditeľke Ostrožlíkovej. Keďže rok 2022 je rokom 
volebným, chcel by som voličom popriať šťastnú ruku pri voľbe nového 
starostu a obecného zastupiteľstva, ktorí budú hájiť záujmy obyvateľov 
obce. Záverom by som chcel popriať všetkým čitateľom veselé Vianoce 
a pevné zdravie v novom roku.

Ing. Šimon Laho

Áno, máme za sebou tri roky 

volebného obdobia, ktoré je po-

značené pandémiou. Ale niektoré naplánované veci sa podarili. Hoci 

v tejto dobe bolo aj menej výziev a keď nie sú výzvy, nie je šanca získať 

financie. Ale mnohé veci sa podarili, multifunkčné ihrisko aj školské 

ihrisko sa zveľadili, osvetlenie cintorína, oprava strechy na materskej 

škôlke a rôzne drobnosti. Hoci kritizujúcich je veľa, jedno sa zásluhou 

jedného podpisu zrútilo, a to výstavba novej bytovky, čo ma veľmi 

mrzí. Mnohí občania hľadia len na seba. 

Všetky projekty stoja financie a takto 

sú zmarené. Čo ma mrzí, je, že sa nepo-

kročilo v realizácii Lipkárne, tu sa práve 

prejavil nedostatok financií. Myslím si i 

napriek tomu, že sa dosť urobilo a treba 

dať šancu, aby sa mohli ostatné predsa-

vzatia uskutočniť.

Veronika Fialová
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Spoznajte príbeh Lamy Glamy!

Začať podnikať práve v období pandémie je zrejme veľkým 
rizikom. Nájdu sa však aj ľudia, ktorí to pred rokom riskli 
a  urobili dobre. Aj keď sa situácia nie vždy vyvíjala podľa 
predstáv, dokázali si poradiť a  dnes už oslavujú svoje prvé 
výročie. Reč je o obchodíku Lama Glama v Nových Zámkoch, 
ktorý vedú dve Úľančanky a najlepšie kamarátky Petra 
Némethová a Barbora Čičmanová. 

Ako vznikla Lama Glama? 
Barbora a Petra spolu denne trávili veľa času, keďže ich deti sú 
v  rovnakom veku a od malička sú nerozluční kamaráti. Vždy 
sa pre ne snažili vyberať kvalitné hračky, ktoré ich zároveň 
učia aj rozvíjajú. „Je málo 
obchodov, ktoré ponúkajú 
značky, aké sme hľadali,“ 
vysvetľuje Barbora. „Všetko 
sme objednávali z internetu 
a raz sme si povedali, že by 
bolo super, keby sme mali 
po ruke obchod, kde by 
sme našli to, čo chceme. 
A  že by možno nebol zlý 
nápad ho aj vlastniť.“ A tak 
začali premýšľať nad tým, 
ako by sa ich sen mohol stať 
skutočnosťou. Tým, že majú 
obidve deti, hračky sú u nich 
veľmi aktuálnou témou. Aj 
nápad s  obchodom preto 
vznikol počas materskej 
dovolenky. A prečo práve Lama Glama? „Názov vznikol čisto 
náhodne. Lama je pre nás obe veľmi sympatické zvieratko, a tak 
sme ju chceli do názvu zakomponovať. Počas vyhľadávania 
vhodných obrázkov a  inšpirácií na internete Petra náhodou 
zistila, že lama krotká má originálny názov Lama glama a bolo 
rozhodnuté.“

Neľahké začiatky
Keď sa rozhodli začať podnikať a otvoriť svoj vlastný obchod 
s  detskými hračkami, pandémia práve vrcholila. „Keď sme 
zvažovali, či do toho ísť, samozrejme, mali sme obavy,“ hovorí 
Petra. „Ale jedna pani, ktorá podniká už dlhé roky, nám 
povedala, že na podnikanie nikdy nie je správna doba. Vždy 
bude niečo, čo nás bude odrádzať od podnikania. Podnikanie 
je risk v každej dobe, za každých okolností. Ale už sme boli tak 
nastavené, že keby sme to nevyskúšali, pravdepodobne by sme 
si to celý život vyčítali. Tak sme to riskli aj napriek všetkému 
a zatiaľ sme to neoľutovali.“ Obidve mali zo začiatku veľkú 
obavu z  toho, že ak svoj obchod otvoria,  budú ho musieť 
čoskoro kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii zavrieť. 

Nakoniec sa tak stalo po troch týždňoch. Podľa Barbory to bolo 
ťažké, pretože to bolo tesne pred Vianocami, kedy je dopyt 
po hračkách najväčší. „Našťastie sme to zvládli a  po novom 
roku sme sa pohli ďalej, ale potom prišiel ďalší lockdown a my 
sme stále nemali e-shop,“ opisuje neľahké začiatky. „Denne 
sme trávili hodiny za počítačom a  posielali záujemcom fotky 
a snažili sa predať tovar aspoň takto. Chodili sme vydávať tovar 
a snažili sa prežiť.“ Od leta už preto plánovali výber vianočných 
kníh, hračiek, výzdobu výkladu a  to, ako oslávia svoje prvé 
narodeniny. Dali si dokonca vyrobiť špeciálne medovníčky 
pre narodeninových zákazníkov... a  nakoniec, žiaľ, oslavovali 
doma. Po roku sa scenár zopakoval. „Našťastie nám ale šikovní 
programátori medzičasom dokončili e-shop, takže zákazníci si 
vedia pozrieť celú našu ponuku a  rovno objednať, o  čo majú 
záujem. Ale vianočnú atmosféru to nenahradí. Veľmi dúfame, 
že tretie Vianoce si konečne užijeme podľa predstáv.“

E-shopy majú „zelenú“ 
V  dobe, kedy sú kamenné prevádzky striedavo otvárané 
a  zatvárané, je už internetový obchod viac-menej 
nevyhnutnosťou. Uvedomujú si to aj obe mladé podnikateľky. 
„Založenie e-shopu figurovalo v  našom podnikateľskom 
zámere od začiatku,“ ozrejmuje Petra. „Keď prišlo na to, že sme 
museli mať kamennú predajňu 4 mesiace zatvorenú, len sme sa 
v tomto názore utvrdili. Ľudia v dnešnej dobe sú zvyknutí na 
nakupovanie v pohodlí domova, žiadny zhon, stres, v kľude si 
o danom produkte všetko naštudujú, kliknú a kuriér im to dovezie 
až domov.“ Tí, ktorí by si však chceli produkty obzrieť naživo, 

môžu navštíviť kamennú 
predajňu v  Nových 
Zámkoch. V  ponuke majú 
veľké množstvo drevených 
hračiek, puzzle, kreatívne 
sady, knižky, dudlíky 
a  hryzátka, nádherné 
voňavé bábiky a veľa ďalších 
hračiek a  potrieb pre deti 
(termosky, sponky, slnečné 
okuliare atď.). Všetkých 
dodávateľov si starostlivo 
vyberajú a  snažia sa 
ponúkať hračky, ktoré 
majú aj reálne vyskúšané. 
Zákazníci tak u nich nájdu 
značky ako Djeco, Janod, 

Jar Melo,  Moulin Roty, Paola Reina, Little Dutch, Jabadabado a 
veľa ďalších. „Máme veľa zákazníkov, ktorí značky tiež poznajú 
a sú radi, že ich pred kúpou majú možnosť vidieť. Takže idea 
nášho podnikania sa vlastne splnila,“ zhodujú sa obe. 

Mamičky a podnikateľky na plný úväzok
Venovať sa podnikaniu a  súčasne malým deťom nie je vždy 
ľahké. „Je to predovšetkým časovo veľmi náročné,“ súhlasí 
Petra. „Hlavne, keď niektoré z našich detí ochorie, už sa nám to 
komplikuje. Alebo teraz, keď nefungujú školské kluby a krúžky 
a deti treba vyzdvihnúť zo školy na obed. Našťastie sme na to 
všetko dve, takže jedna ide vždy vybavovať objednávky, baliť 
balíky pre kuriéra a druhá sa stará o všetky deti (4). Vždy sa 
smejeme, že tá, ktorá ide do obchodu, ide vlastne oddychovať. 
Máme šťastie, že máme okolo seba ľudí, ktorí nám pomáhajú. 
Týmto by sme sa chceli poďakovať Natálii, ktorá robí pre nás 
krásne fotky a  stará sa nám o  sociálne siete, a  takisto Katke, 
ktorá pre nás so svojimi synmi skúša a  píše recenzie na 
hračky a knižky z nášho sortimentu. Bez nich by to bolo oveľa 
náročnejšie,“ uzatvára. 
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Pod Mirkinými šikovnými rukami vznikajú krásne uháčkované veci

Našu obec zdobí od októbra nový ovocný sad

Ručné práce sú na vzostupe a sú trendy! 
Môže za to sčasti aj skutočnosť, že kým sme 
boli kvôli lockdownu dlhé týždne zavretí 
doma, ľudia hľadali niečo, čím by si krátili čas. 
A tak hľadali na internete návody na maľova-
nie, štrikovanie či háčkovanie. Tomu posled-
nému sa venuje aj Mirka Habrmanová, ktorej 
otec pochádza z Úľan a ktorá sa v roku 2017 
rozhodla so svojím manželom usadiť práve 
v tejto obci. Ako sama vraví, k háčkovaniu 
sa dostala počas tehotenstva s prvým syn-
čekom. „Bola som na rizikovom, a tak som 
musela čo najviac oddychovať. Na internete 
som videla nejaké vecičky a povedala som si, 
že skúsim drobcovi v brušku urobiť nejakú 
jeho hračku. Vyskúšala som to a odvtedy ma 
to drží,“ hovorí o svojich začiatkoch Mirka, 
ktorá sa venuje háčkovaniu už takmer 4 roky. 
Tejto ručnej práci sa nemala od koho priučiť, 
preto si veľa návodov a inštruktážnych videí 
pozerala práve na internete a skúšala. „Via-
cero vecí som na začiatku aj rozobrala, pre-
tože som s nimi nebola spokojná... A hoci to 
najskôr pôsobilo zložito, zistila som, že je to 

v podstate jednoduché.“ Doteraz sa pamätá 
na prvú hračku, ktorú uháčkovala. Bol ňou 
malý zelený zajko. „S manželom sme sa smia-
li, že vyzeral ako zombie bábika, ešte stále ho 
mám odloženého ako spomienku na moje 
začiatky,“ smeje sa. Odvtedy už ale ubehlo 
veľa vody a pod jej rukami teraz vzniká veľké 
množstvo krásnych a rozmanitých výrobkov. 
Aj keď spočiatku to boli predovšetkým hrač-
ky, s ktorými začínala, teraz sú to veci roz-
ličného druhu. Inšpirácie na ne čerpá najmä 
na internete, alebo prídu s novým nápadom 
samotní zákazníci. Najčastejšie ide o kabelky, 
čiapky, čelenky, sponky a gumičky pre malé 
slečny, košíky, vianočné ozdoby či mená z 
háčkovaných písmeniek do detskej izbičky... 
Kým mala ešte len prvého synčeka, mala na 
háčkovanie viac času, boli spolu zladení a 
dalo sa toho viac stihnúť, teraz pri druhom 
4-mesačnému drobcovi využíva na túto 
svoju záľubu každú možnú chvíľku. A koľko 
napríklad trvá uháčkovanie jednej detskej 
hračky? „Veľa záleží od jej zložitosti a detai-
lov, ale je to približne 3 až 5 dní, momentálne 

však záleží aj na mojich deťoch. Ak by som sa 
tomu venovala viac hodín denne, tak by to, 
samozrejme, trvalo kratšie,“ vysvetľuje. Na 
sociálnej sieti je známa pod názvom Mimiha 
handmade a na výrobu svojich uháčkova-
ných vecí používa kvalitnú testovanú pria-
dzu a na detské výrobky zasa priadze na to 
určené, aby boli vhodné aj pre tých najmen-
ších. Pri týchto ručných prácach, pri ktorých 
človek strávi doslova hodiny a hodiny času, 
je na mieste otázka, či sa to v dnešnej dobe 
vôbec oplatí. Človek okrem zakúpeného ma-
teriálu a stráveného času dáva do výrobku aj 
kus seba. „Najskôr som si ani ja nevedela svo-
ju prácu dobre ohodnotiť, ale je to ručná prá-
ca, ktorá je originálna a zákazníci ju nenájdu 
v žiadnom obchode... A každý, kto vie, čo 
všetko za tým stojí, ju vie aj oceniť. Materiál 
niečo stojí a hlavne čas nad tým strávený... 
Ja s tým viac-menej len začínam teraz počas 
rodičovskej dovolenky, ale chcela by som to 
mať po jej skončení ako svoj zdroj príjmu a 
venovať sa len tomu,“ dodáva Mirka na záver.

Jeseň je obdobím výsadby ovocných stromov a krov a keďže viacerým 
obyvateľom našej obce záleží na tom, v akom prostredí žijú a čo po 
sebe zanechajú pre budúce generácie, uskutočnila sa takáto výsadba aj 
v našej obci. Iniciovali ju miestni záhradkári a záhradkárky, no pomôcť 
prišli aj úľanskí poľovníci a rybári. Lokalita, ktorá ešte pred dvoma 
rokmi bola smetiskom, sa v sobotu 30. októbra 2021 vďaka ochotným 
brigádnikom zmenila na krásny ovocný sad. Bez poskytnutia finanč-
ných prostriedkov či inej materiálnej podpory by však ani táto akcia 
nemala úspech. Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 
v spolupráci s obcou preto podala projekt, vďaka čomu získala od Na-
dácie ZSE dotáciu v sume 700 eur na nákup ovocných stromov. Obec 
zasponzorovala pletivo a Píla Gáter poskytla kolíky, aby boli stromy 
a kríky chránené pred poškodením zverou. A aké stromy sa podarilo 
záhradkárom vysadiť? Bolo vysadených 21 ks ovocných stromov ako 
hrušky, marhule, broskyne, slivky, jablone, moruše, liesky, ale tiež 13 ks 
ovocných kríkov, ako napríklad ríbezle, egreše či rakytníky. A že tieto 
ovocné stromy nie sú hocijaké, vysvetlila predsedníčka ZO SZZ v Úľa-

noch nad Žitavou Simona Filagová: „V Moravskom Lieskovom sme 
zakúpili rezistentné odrody - to sú stromy odolné voči chorobám a 
voči zmene teploty. Práve preto sme peniaze investovali do týchto stro-
mov, aby si ich potom mohli odtrhnúť aj deti, keď pôjdu napríklad na 
prechádzku zo školy či zo škôlky.“ Ovocný sad tak bude slúžiť nielen 
samotným záhradkárom, ktorí stromky budú štepiť, strihať či organi-
zovať ukážky rezu ovocných drevín, ale aj samotným návštevníkom, 
ktorí pôjdu okolo. Záhradkárka Katarína Burkušová dodala, že pri 
výsadbe sa tiež použili mykorízne symbionty. „Sú to huby, ktoré oba-
lia koreň a pomáhajú ho vyživovať a chrániť. Takto budú mať ovocné 
stromy a kríky prirodzenú ochranu voči hubovým patogénom, pôso-
beniu toxínov alebo kolísaniu PH.“ Ostáva už len veriť, že si toto dielo 
budeme vážiť a že z neho budeme mať radosť a úžitok nie dlhé roky, ale 
desaťročia. Preto patrí veľká vďaka všetkým tým, ktorí k tomuto dielu 
prispeli, či už materiálne, alebo si našli čas a prišli s výsadbou pomôcť 
osobne.
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Obec myslí aj na seniorov – od leta im poskytuje rôzne druhy sociálnych služieb
V rámci snahy obce Úľany nad Žitavou zabezpečovať pre jej 
obyvateľov kvalitné služby pre dôstojný život zriadila obec 
terénnu opatrovateľskú službu, prepravnú službu a  začala 
poskytovať sociálne poradenstvo a  sociálnu rehabilitáciu. 
Sociálna práca v našej obci je pritom vykonávaná v súlade 
so základnými ľudskými právami a  slobodami, s  etickým 
kódexom sociálnych pracovníkov, v súlade s mlčanlivosťou 
a rešpektuje klienta ako individualitu a tiež aj jeho súkromie.

Terénna sociálna služba neslúži iba ležiacim pacientom
Terénna sociálna služba (ďalej TOS) sa poskytuje osobám v 
nepriaznivej sociálnej situácii pre ťažké zdravotné postihnutie 
či nepriaznivý zdravotný stav. Ide o prípady, keď občan nie je 
schopný postarať sa o seba sám, ani za pomoci svojich blízkych. 
Viac o  tejto službe povedala terénna sociálna pracovníčka 
obce Mgr. Katarína Burkušová: „TOS sa poskytuje občanovi 
s  trvalým pobytom v  našej obci, ktorý má vypracovaný 
posudok o  odkázanosti na sociálnu službu a je odkázaný 
na pomoc inej fyzickej osoby v  úkonoch sebaobsluhy, pri 
úkonoch starostlivosti o  svoju domácnosť, pri základných 
sociálnych aktivitách alebo potrebuje dohľad.“ Cieľom TOS 
je tak pomáhať klientom /prijímateľom sociálnej služby/ pri 
úkonoch, ktoré sami nezvládnu. Pomôcť im pritom môže 
aj opatrovateľka, ktorá zabezpečuje niektoré úkony, ako 
napr. nákupy, vynášanie smetí či úhrady na pošte. Takisto 
vie pomôcť pri hygienických úkonoch, kúpaní, obliekaní 
a  vyzliekaní, obúvaní a  vyzúvaní, podávaní jedla  alebo 
príprave jedla na stôl, a to všetko v domácom prostredí klienta. 
„Samozrejmosťou sú aj prechádzky – pomôže klientovi pri 
chôdzi, ak treba, podávaní liekov a  pomáha mu aplikovať 
masti. Ďalej ho môže sprevádzať k  lekárovi, do obchodu, na 
poštu a urobí bežné denné upratovanie v priestoroch, kde sa 
klient bežne zdržuje každý deň, pomáha so starostlivosťou 
o  lôžko, prípadne pomôže klientovi poliať kvety a pod.,“ 
vysvetľuje Katarína Burkušová. Terénna opatrovateľka je teda 
človek, ktorý je počas dohodnutej doby k dispozícii klientovi a 
jeho potrebám. TOS sa poskytuje klientovi v jeho prirodzenom 
domácom prostredí, čo je pre mnohých tou najlepšou 
alternatívou. „Panuje mylný názor, že TOS je poskytovaná 
iba ležiacim pacientom, avšak terénna opatrovateľská služba 
sa poskytuje od II. stupňa odkázanosti, ktorú vypracováva 
posudkový lekár,“ objasňuje. Táto služba je doplácaná 1,50 
eur/hod. podľa platného VZN. Ak máte nejaké otázky, alebo si 
nie ste istý, kontaktujte obecný úrad, sociálnu pracovníčku, tá 
vám rada poradí a pomôže všetko vybaviť.  

S pojmom rehabilitácia sa nám spájajú procedúry  
najmä po úrazoch či operáciách

Sociálna rehabilitácia (ďalej SR) podporuje samostatnosť, 
sebestačnosť a  nezávislosť fyzickej osoby, ktoré dosahujeme 
za pomoci rozvíjania schopností, ktoré daná osoba má 
a podporujeme návyky pri sebaobsluhe, starostlivosti o  seba 
a  svoju domácnosť a  podpora pri sociálnych aktivitách. 
„Stimulujú sa aj pamäťové a  orientačné schopnosti a  do 
SR sa zahŕňajú aj aktivity ako cvičenia jemnej motoriky 
pomocou jednoduchých cvikov – príkladom je maľovanie, 
vystrihovanie, spracovávanie rôznych druhov ozdôb, cvičenie 
s  loptičkami, navliekanie korálok, skladanie písmen do slov 
a pod., taktiež relaxačné aktivity pri počúvaní hudby, čítaní, 
pozeraní DVD, videa, posedenia pri káve a  čaji spojené 
s  rozhovorom, ale aj vychádzky v  obci a  po okolí,“ opisuje 
Helena Maceková, inštruktorka sociálnej rehabilitácie. 
„Využívame aj terapiu hrou - hranie spoločenských hier, ako 
napr. kartové hry, Človeče,  nehnevaj sa,  lúštenie - krížovky, 
sudoku – hlavolam, a nevynechávame ani reminiscenčnú 
terapiu, čo je liečba spomienkami, ale aj osobné rozhovory 
a posedenia s klientami, prípadne s  rodinnými príslušníkmi 
pri rôznych jubileách a zvláštnych medzníkoch v klientovom 
živote.“ Sociálna rehabilitácia je v  našej obci bezplatná a  je 
tu vždy potrebné použiť  individuálny prístup k  jednotlivým 
klientom. „Niektoré metódy využívame v  hojnej miere, 
iné zatiaľ čakajú na správnu chvíľu, pretože všetky prvky 
SR a  ostatných sociálnych služieb vykonávajú s  platnými 
opatreniami. Za sociálny úsek OÚ Úľany nad Žitavou vám 
želáme pokojné a požehnané vianočné sviatky a krásny Nový 
rok 2022.“

Pri tejto príležitosti sme v nedeľu 24. októbra potešili našich skôr narodených občanov krátkym kultúrnom 
programom, ktorý sa konal za krásneho slnečného počasia v areáli obecného úradu a v rámci ktorého vystúpili nielen 

deti z materskej a základnej školy, ale aj folklórny súbor Úľančanka. 

S príchodom jesene k nám vždy zavíta aj október - mesiac úcty k starším



A Boh pokojne prišiel na svet v prítomnosti ospalých oviec a tesára s vytreštenými očami. 
Nijaké reflektory, len svetlo lampy. Nijaké korunované hlavy, iba prežúvajúci dobytok. 
Boh okolo príchodu svojho Syna nenarobil rozruch. Dokonca ani nezakrúžkoval dátum 
v kalendári.   (Max Lucado)

SKLONIL SA K NÁM... PREČO?
Istý generál sedel v džípe a odtiaľ velil vojakom napredovať. Snehová fujavica ich bila do tváre, brodili sa v snehu a miestami aj 
v blate. Vojaci padali od únavy a generál zababušený v kožuchu len hromžil a vyhrážal sa im... Ktoréhosi vojaka to strašne napá-
lilo a, nedbajúc na následky, vybuchol: „Pán generál, poďte dolu z auta! Dajte nám príklad, ako treba napredovať!“ 

Toto urobil Boh pre nás. On zo svojej vznešenosti zostúpil medzi nás. On beztelesný vzal si ľudské telo, aby tu bol s nami a uká-
zal, ako sa správne žije láska. Uponížil sa. A hoci po čase sa vrátil do výsosti aj s naším ľudským telom, predsa nám ostalo jeho 
evanjelium – živé slovo o tom, čo učil, čo konal, aby sme ako pokrstení a tak patriaci jemu neboli kresťanmi len pomenovaním, 
ale celým životom. Toto je udalosť Vianoc – príchod Boha medzi nás.

To, k  čomu sme stvorení a  povolaní – k  láske, dobrote, k svätosti, nám Boh 
prišiel ukázať, ako sa to žije, zdieľal tu život s nami. Preto posolstvo Vianoc 
je pre každého človeka, aj toho, kto má problémy vo viere, alebo je neve-
riaci; aj u  neho chce rodina, aby bol dobrý. Ak nechce, nepotrebuje vieru 
k rozvoju, predsa sa má usilovať o lásku, teda o to, čo buduje. To je to zlaté 
pravidlo platné pre človeka ako takého a pre ľudstvo: Čo chceš, aby druhý ro-
bil tebe, rob aj ty jemu; čo nechceš, aby robil tebe, nerob ani ty jemu. A k tomu 
tiež patrí u všetkých (kresťana katolíka či neveriaceho) aj sa zamýšľať nad 
sebou - čo zmeniť, čo napraviť, čo odstrániť. Veď robiť napriek, ísť na nervy 
druhému, využívať ho či slovne ponižovať, zanedbávať si povinnosti - to nie 
je nikdy v poriadku! ... to lásku a vzťahy ničí!

Nech nás aj adventné obdobie, čas stíšenia a  toho uvažovania nad sebou, 
no i sila udalosti Svätej noci Vianoc posunie zas o krok vpred v rozhodnutí 
i praktizovaní toho: dávať sa ako Pán Ježiš - veď zlo sa nevyháňa, ale premáha 
konaním skutkov lásky a milosrdenstva. 

Všetkým obyvateľom Úľan želám, a,  samozrejme, vyprosujem v  modlitbe 
veľa vnútornej sily a odvahy. Zdravie každému a radosť zo života do Nového 
roka 2022.

Váš duchovný,  Milan Šuliak

Vianočná legenda na zamyslenie
Jedno staré ruské ľudové rozprávanie hovorí o  istej gazdi-
nej Befane, ktorá umývala svoje okná domu vo chvíli, keď 
šli okolo mudrci cestou do Betlehema. Povedali jej o malom 
Ježišovi, ukázali jej dary a pozvali ju, aby sa k nim pridala. 
Sľúbila, že tak urobí a vezme so sebou vankúšik dieťatku pod 
hlávku a teplú košieľku na spanie. Najskôr však musí dokon-
čiť domáce práce – poutierať prach, umyť podlahu a vyleštiť 
nábytok. Keď to všetko urobila, vzala svoje dary a pustila sa 
za mudrcami, ale už ich nedostihla a Ježiška nikde nenašla... 
Podľa tejto legendy ho stále ešte hľadá – aspoň tak to tvrdí 
jeden popevok od neznámeho autora:
Tak blúdi po svete časom vianočným, 
tá žena, čo pre ňu jej dom bol všetkým. 
Tá úbohá, čo sa vlečie a svoje dary neskoré nesie,
na vráta všetkých domov klope teraz bezvýsledne:
Plače: „Ľudia, prestaňte sa pachtiť, 
keď znejú zvony, nechajte LÁSKU vstúpiť.“

James A. Feehan: Na strane andelů, s. 91

My sme nevybrali hodinu. 
Vybral ju Boh. 

Takto si tu žijeme... v Úľanoch nad ŽitavouTakto si tu žijeme... v Úľanoch nad Žitavou 1313



Spoločenská kronika Úľany nad Žitavou 
december 2020 – november 2021

Opustili nás...
Brigita Pečimútová, Marek Štefánik,  

František Pápai, Jozef Raučina, Marian Zajíček, 
Mária Malíková, Antónia Malíková,  

Miloš Kmenta, Anna Teplanová, Juliana Malíková, 
Valéria Bohumelová, Jozef Buranský,  

Jozef Jakubík, Jozef Mikulič, Ivan Ostrožlík,  
Michal Ikrényi, Radovan Zradula,  
Anna Malíková, Vladimír Buček,  

Helena Baštrnáková, Františka Očkaiová, 
 Ľudovít Osúch, Júlia Pečimúthová

Narodili sa 
Dariusz Tymon Cendrowicz, 

Zara Macek,  
Ján Malík,  

Kristián Horváth,  
Eliška Žitňáková,  
Šimon Habrman,  
Elliana Sledzová,  

Ivan Matteo,  
Anna Kajanovičová,  

Dušan Nemeš

Uzavreli manželstvo
Erik Húdik a Katarína Vrabcová, Róbert Tomášek a Miriam Kosibová,  

Jozef Michalenko a Mária Ostrožlíková, Daniel Ferdinand a Katarína Kočanová,  
Radoslav Žáčik a Tímea Štefániková, Jozef Olšiak a Mariana Ferusová,  

Rastislav Pavlovič a Kristína Juhás Koporcová, Tomáš Kokoš a Ing. Lucia Čuvalová,  
Marián Sekereš a Terézia Papová, Marek Lauro a Veronika Májeková,  

Christian Schwandt a Michaela Supeková, Tomáš Horňák a Zuzana Žolnaiová,  
Mgr. Martin Husár PhD. a Mgr. Diana  Husáková,  

Vojtech Valášik a Ing. Lucia Chlpíková, Roland Výberči a Marcela Holá 

V júli a v septembri sme s veľkou radosťou  
uvítali do života našich najmenších občanov

To, že sa narodili takéto krásne a zdravé deti znamená, že naša obec bude aj prostredníctvom nich žiť a ďalej 
sa rozvíjať aj v budúcnosti. Veríme, že naša obec bude pre tieto deti dobrým a bezpečným miestom pre to, aby 
tu rástli v škôlke a v škole, a neskôr si tu založili aj svoje rodiny. Pevne dúfame, že ak by osud tieto naše deti 
odvial do iného regiónu alebo štátu, budú sa radi a s láskou vracať do Úľan nad Žitavou. Detičkám želáme z 
celého srdca veľa zdravia, lásky, krásne detstvo a všetko najlepšie do života, ktorý majú pred sebou.
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Úľanskí strelci absolvovali počas roka viacero streleckých súťaží

Úspech našej rodáčky na svetovej úrovni

V tomto roku 2021 sme sa venovali výlučne dynamickým streleckým disciplínam. 
V spolupráci so Slovenskou Asociáciou Dynamickej Streľby, našou obcou a našou 
základnou školou sme pripravili prezentačnú súťaž v streľbe z airsoftových zbra-
ní „IPSC  AIR ACTION Úľany nad Žitavou 2021“, ktorá sa mala pôvodne konať 
28.11.2021 - momentálne je presunutá na predbežný termín 23.1.2022. Ak to do-
volia epidemiologické opatrenia, súťaž sa uskutoční. Jej cieľom je zviditeľnenie na-
šej školy a obce. Od jesene každý piatok prebiehajú tréningy v telocvični ZŠ a MŠ 
Úľany nad Žitavou podľa aktuálnych epidemiologických opatrení. Trénujeme mlá-
dež dobrovoľne a u nás je každý záujemca vítaný bez rozdielu veku alebo pohlavia.
Pandémia postihla okrem iných športov aj náš strelecký šport. Veľa súťaží, hlavne 
pre mládež, bolo pozastavených a presunutých na neurčitý čas. Avšak od jari do je-
sene prišlo k čiastočnému uvoľneniu protipandemických opatrení a uskutočnilo sa 
viacero streleckých súťaží. Zúčastnili sme sa na súťažiach v Komárne, Čachticiach, 
Turčeku, v Novom Tekove. Získali sme viaceré ocenenia. Náš klub reprezentovali 
Andrej, Samuel, Kristína a Romana Himpánoví, Matej Raček, Lukáš Hegedűs.
V októbri Romana a Kristína Himpánové úspešne absolvovali školenia rozhodcov 
dynamickej streľby IPSC.  Viac o našom klube nájdete na facebookovej stránke 
„Strelecký klub HT Úľany nad Žitavou“. POĎAKOVANIE za veľmi dobrú spolu-
prácu s naším klubom patrí riaditeľke ZŠ a MŠ Úľany nad Žitavou Mgr. Oksane 
Ostrožlíkovej, ktorá nám pomáha pri práci s mládežou aj nad rámec svojich po-
vinností.     

 Andrej Himpán, 
predseda Športovo streleckého klubu HT Úľany nad Žitavou

Hoci sa športo-
vej streľbe venuje 
iba od roku 2016 
a od roku 2017 
sa zameriava vý-
lučne na brokovú 
streľbu v disciplí-
ne skeet, podarilo 
sa jej tento rok 
zúčastniť junior-
ských majstrov-
stiev sveta v Peru. 
Adela Supeková 
pri svojej premié-
rovej účasti medzi 
svetovou junior-
skou špičkou v 
streľbe z brokov-
nice obsadila vý-
borné 9. miesto. 
Na toto podujatie 
sa dostala vďaka 
dobrým výsled-
kom a umiestne-

niam na domácich súťažiach, súťažiach v 
Českej republike a na majstrovstvách Eu-
rópy, ktoré sa uskutočnili v máji tohto roku 
v Chorvátsku. Tam sa napokon prebojo-
vala do finále, kde získala 6. miesto a v tí-
movej súťaži s dievčatami získali bronzové 
medaily. Takisto si môže na konto pripísať 
ďalší veľký úspech – tento rok sa stala maj-
sterkou Slovenska v juniorskej kategórii. 
Pred majstrovstvami sveta v Peru však mu-
sela absolvovať dlhú a náročnú prípravu. 
Ako sama hovorí, takmer každý deň trávila 
na strelnici. „Do Peru sme museli zvládnuť 

dlhý let a tam sa popasovať so 6-hodino-
vým časovým posunom. Cestoval s nami 
lekár, ktorý pochádza z Peru, no žije na 
Slovensku. Vďaka nemu sme mali možnosť 
vidieť časť mesta, v ktorom sme bývali. Do-
máci boli veľmi milí, no napriek tomu sme 
nemohli veľmi chodiť po meste, pretože je 
nebezpečné.“ Prvoradý bol však tréning, a 
ten mala hneď po prílete. „Po troch dňoch 
trénovania a zvykania si na novú strelnicu 
začala súťaž. Bolo to veľmi náročné nielen 
fyzicky, ale aj psychicky. Prežívala som ob-
rovský stres, no bola som šťastná, že som 
sa tam dostala, a chcela som podať čo naj-
lepší výkon. Od finále ma delili 4 terče, no 
9. miesto na mojich prvých majstrovstvách 
sveta je skvelé umiestnenie,“ hovorí, tešiac 
sa zo spomínaného úspechu. V tímovej sú-
ťaži s dievčatami bojovali vo finále o bron-
zové medaily, tie im, bohužiaľ, ušli o len o 
vlások – k obsadeniu 3. miesta im chýbal 
jeden terč. Pre Adelu to však podľa jej slov 
bola obrovská skúsenosť a je rada, že mala 
možnosť sa týchto majstrovstiev zúčastniť. 
Strelecká sezóna je aktuálne ukončená a 
ona sa momentálne sústredí na školu, ke-
ďže je v maturitnom ročníku. „Pomaly sa 
už ale začínam pripravovať na ďalšiu sezó-
nu, na ktorú sa veľmi teším. Čaká ma veľa 
súťaží na Slovensku, ale aj v zahraničí. Na 
budúci rok mám ambície sa opäť zúčastniť 
majstrovstiev Európy, majstrovstiev sve-
ta a svetových pohárov, z ktorých by som 
chcela priniesť aj medaily. Pevne verím, že 
nám to pandémia neprekazí a budem môcť 
naďalej reprezentovať Slovensko a našu 
obec,“ dodáva úspešná mladá strelkyňa. 
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Tak si tu žijeme... v Úľanoch nad Žitavou

Tréner A-mužstva Ondrej Turan hodnotí futbalový život v obci za posledný rok: 
„Nechýbalo veľa a futbal v našej obci mohol byť dnes už minulosťou.“

Prípravkárom sa v jesennej časti sezóny mimoriadne darilo

• Ako ubehla tohtoročná futbalová 
sezóna úľanským hráčom a s akými 
výsledkami? 
- Túto sezónu hodnotím ako asi 
najhoršiu za celé moje pôsobenie 
v TJ Lokomotíva Úľany nad Žitavou, 
či už z  pozície trénera alebo ako 
hráča. Teraz nenarážam na výsledky 
či hru nášho mužstva, pretože sú 
dobré sezóny, ale sú aj zlé sezóny. 
Narážam na to, že nechýbalo veľa 
a futbal v našej obci mohol byť dnes 
už minulosťou. Odchod štyroch 
hráčov zo základnej zostavy dva 
týždne pred začiatkom sezóny bol 
zničujúci. Dokonca sme sa rozhodli, 
že sa do súťaže neprihlásime. 
Poslednú nechcem veľmi hodnotiť 
pretože som rád, že vôbec hráme. 
Boli v nej svetlé momenty, ale aj 
zahanbujúce.

• Situácia teda musela byť náročná... 
Ako ste sa nakoniec vysporiadali s odchodom hráčov?  
- Našťastie, podarilo sa nám zohnať nejakých hráčov a takisto 
sme prehovorili starších hráčov, ktorí  vypomohli, aby sme 
mohli hrať futbal a  dokončiť súťaž. Teraz je zimná prestávka 
a budeme sa snažiť nájsť nejakých hráčov a posilniť káder.   

• Darilo sa vám zorganizovať aj nejaké iné futbalové súťaže, 
alebo sa kvôli obmedzeniam tieto turnaje nekonali?  
- Samozrejme, cez leto sa situácia vylepšila, opatrenia sa uvoľnili, 

a  tak sme mohli zorganizovať 
každoročný turnaj štyroch Úľan na 
našom ihrisku. Mal to byť posledný 
turnaj A  mužstva, nakoľko sme 
sa rozhodli, že nebudeme ďalej 
pokračovať pre nedostatok hráčov... 
Ale ako som už spomínal, nejakí 
hráči sa ozvali a na turnaji sme ich 
vyskúšali a  rozhodli sa, že to ešte 
skúsime a budeme pokračovať ďalej.

• Aj keď trénerom prípravkárov 
je Roman Sepeši, ako hodnotíš 
pôsobenie mladšej generácie 
futbalistov ty?
- Samozrejme, nakoľko môj syn 
Matej hráva v  prípravke, tak viem, 
že fungovali a hrali súťaž. A musím 
povedať, že sa im nedarilo vôbec 
zle. Samozrejme, keď sa mi dá, tak 
Romanovi vždy rád pomôžem.   

• A ešte posledná otázka - ako vidíš 
budúcnosť úľanského futbalu? 
- Budúcnosť nielen úľanského futbalu, ale aj iných dedín je 
každým rokom neistá, pretože je nezáujem mladých ľudí hrať 
futbal. Už nie je doba, ako keď som bol ja mladý, že všetci chlapci 
hrali futbal a vyberal si si, kto bude hrať. Dnes majú iné záujmy. 
Ako som spomínal, najväčší problém je v počte hráčov, ale to 
sa nám hádam podarí vyriešiť v zimnej prestávke a dúfam, že 
ma už nikto neprekvapí a neoznámi mi, že chce ísť hrať niekam 
inam, a my budeme môcť pokračovať v jarnej sezóne. 

Po uvoľnení opatrení odohrali prípravkári v jarnej časti minulej sezóny štyri 
zápasy. V letnej príprave trénovali dvakrát do týždňa, no boli aj tréningy, keď 
bolo na ihrisku aj 20 detí. Ich trénera Romana Sepešiho teší, že sa k nim stále 
pridávajú noví hráči. Aj preto sa snaží pracovať na pozornosti a vnímavosti 
chlapcov, aby práca s nimi bola plynulejšia, a tým mali možnosť sa v trénin-
govom procese učiť a zlepšovať. A ako hodnotí výsledky svojich zverencov 
z jesene? „S jesennou časťou sezóny som veľmi spokojný, hrali sme deväť 
zápasov, z ktorých sme prehrali dva. Dôležité je, aby chalani hrali futbal. 
Snažím sa, aby ich herný prejav bol hravejší a sebavedomejší, aby chlapci 
loptu neodkopávali, ale snažili sa s ňou hrať. Som rád, že niektoré návyky 
sa podarilo zmeniť.“ Ako ďalej hovorí, pohybová kultúra a práca s loptou sú 
pre neho aktuálne v tréningoch najdôležitejšie. „Tiež musím chlapcov po-
chváliť, či už za dochádzku, prístup k nasadeniu v tréningoch, ale aj v zápa-
soch. Chcel by som pochváliť aj rodičov za podporu a fandenie v zápasoch. 
Prajem chalanom, aby im futbal naďalej chutil, popriať im veľa zdravíčka a 
krásne prežitie vianočných sviatkov.“

Turnaja všetkých Úľan sa zúčastnil aj najstarší fanúšik 
futbalu v obci Bohumil Ostrožlík, ktorý zasvätil svoj život  
TJ Lokomotíva Úľany nad Žitavou, kde pôsobil približne  
50 rokov ako tajomník. Na snímke zľava: Pavel Turan, 

Bohumil Ostrožlík, Jaroslav Turan.


