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Od posledného vydania 
obecného časopisu uplynulo 
už niekoľko mesiacov a za 
ten čas sa v Úľanoch nad 
Žitavou udialo niekoľko 
zmien. Čo sa teda v našej 
obci podarilo za uplynulé 
obdobie dosiahnuť a čo 
všetko sa ešte plánuje, na to 
nám odpovedal starosta obce 
Ing. Juraj Ostrožlík. 
V prvom rade je potrebné 
povedať, že ekonomická 
situácia sa výrazne zlepšila, 
minulý rok sa nám dokonca 
podarilo vytvoriť aj rezervný 
fond. Nedávno sme úspešne 
dokončili opravu verejného 
rozhlasu,  v rámci ktorej 
bolo vymenených 18 kusov 
tlakových reproduktorov 
za nové a boli opravené 
dve poškodené vedenia. 
V súčasnej dobe pracujeme 
na skultúrnení miestneho 
cintorína – opravujú sa 
vonkajšie omietky na sklade, 
kaplnke a dome smútku, 
a potom prídu na rad aj 
tie vnútorné. Rád by som 
dal do poriadku aj časť 
rozpadávajúcej sa ohrady 
na cintoríne, keďže v blízkej 
dobe by sa tu malo vybudovať 
parkovisko a vysadiť listnaté 
stromy a kríky. 
o Vysadiť naše klasické 
dreviny bolo súčasne aj 

podmienkou k realizácii 
tohto projektu. Prečo? 
- Okrem toho, že by sme 
mali chrániť naše životné 
prostredie, bývame na dedine 
a aj tá sa musí zelenať. Listnaté 
stromy je potrebné vysádzať 

nielen preto, že poskytujú 
príjemný a vyhľadávaný 
tieň v letnom období, ale 
predovšetkým z dôvodu 
tvorby kyslíka, ktorého 
vyprodukujú oveľa viac ako 
ihličnaté dreviny. A hoci 
chvíľku potrvá, kým tieto 
stromy narastú, pamätajme 
na to, že tu budú pre naše 
budúce generácie. V minulosti 
sa veľa stromov vypílilo a už 
aj družstevníci či poľovníci 
vidia, že tie stromy chýbajú... 
Vážme si preto každý jeden 
strom v okolí obecného parku, 
školy alebo ihriska, pretože 
nám okrem vytúženého tieňa 
poskytne aj dostatok kyslíka.
o Od roku 2016 tu máme 
nový zákon o odpadoch, 
s ktorým sa musela 
vysporiadať aj naša obec. 
Čo by mali občania o tomto 
zákone vedieť?
- V minulom roku obec prijala 
všeobecne záväzné nariadenie 
o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na jej 
území. Je v ňom podrobne 
popísané, ako sa v obci 
nakladá so všetkými odpadmi. 
Za komunálny odpad 
platíme, separovaný zber však 
máme zadarmo. Separujeme 
sklo, papier a plasty, pod 
ktoré patria plastové obaly, 

plastové výrobky, fľaše od 
nápojov, tégliky od jogurtov, 
ktoré možno niektorí ani 
neseparujú, ale aj takéto 
maličkosti je potrebné triediť. 
Obec už ale nezodpovedá za 
všetko ako voľakedy – teraz 

na seba berú zodpovednosť 
pri zbere odpadu výrobcobia, 
ako je tomu napríklad pri 
pneumatikách, ktoré sú 
trochu problémovými, pretože 
ich zákon nepovažuje za 
komunálny odpad. Postarať 
by sa mal o ne výrobca, resp. 
predajca alebo pneuservis. 
Nemusí to skončiť v prírode. 
V apríli sme si navyše 
pripomenuli Deň Zeme, 
kde sme spolu s členmi 
Poľovníckeho združenia 
Hrubý háj zbierali odpad 
v okolí našej obce a videli sme, 
koľko ho tam bolo... Tiež za 
železničnou traťou smerom 
na Vráble a Zlaté Moravce 
si niektorí občania robia za 
záhradami smetisko, pritom 
na to nie je dôvod, pretože 
zbierame všetky druhy 
odpadov. Máme zabezpečený 
zber elektroopadu, drobný 
stavebný odpad môžu občania 
zaniesť na zberný dvor pri 
ihrisko TJ Lokomotíva a 

zelený odpad, ako napríklad 
konáre, môžu občania 
odniesť za most. Bol by som 
rád, keby sme si zobrali 
príklad od našich predkov, 
z ktorých každý mal na 
záhrade hnojisko, kde tento 
zelený odpad končil a spätne 
sa potom dával do pôdy. 
K tomu by sme sa chceli 
vrátiť a dosiahnuť, aby bol 
v každom dome kompostér. 
Kompostéry by sme okrem 
toho radi zakúpili aj na 
ihrisko. V zákone síce nie je 
písané, že kompostéry musia 
byť v každom dome, ale bolo 
by pekné, ak by ich ľudia 
vo svojich záhradách mali. 
Pretože výsledok sa dostaví 
až vtedy, keď budeme všetci 
separovať. Aj obec bude 
z tohto dôvodu menej platiť 
za komunálny odpad, a taktiež  
domácnostiam sa naň znížia 
náklady.
o Na Slovensku má 
kompostovanie veľkú 

„Opäť Vás vítam pri čítaní nášho obecného časopisu“,  
hovorí Ing. Juraj Ostrožlík, starosta obce Úľany nad Žitavou.

Zrenovovaná kaplnka na miestnom cintoríne
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tradíciu, dokonca oveľa 
väčšiu ako v ostatných 
krajinách. Kompostovali 
naši prarodičia a dnes sa 
o to začíname opäť zaujímať. 
Prečo je také potrebné, aby 
sa ľudia opäť vrátili sa ku 
kompostovaniu? 
- V prvom rade o tom hovorí 
nový zákon o odpadoch 
– biologicky rozložiteľný 
odpad zo záhrad, najmä 
kvety, konáre, lístie, pokosenú 
trávu či zvyšky z kuchyne, 
už nemožno vyhadzovať do 
bežných smetných nádob na 
zmesový komunálny odpad, 
ale musí byť zhodnocovaný 
kompostovaním. Už naši 
predkovia dobre vedeli, 
že ak v prírode nebudú 
ničím plytvať a budú k nej 
ohľaduplní, dobrom sa im 
odplatí. To, čo sa javilo ako 
nevyužiteľný odpad, dokázali 
spracovať a ďalej využívať. 
A práve kompostovanie je 
prírode najbližší spôsob, 
ako nakladať s organickými 
zbytkami. Pôde sa tak 
navracia to, čo sa z nej pri 
pestovaní plodín odčerpáva. 
Naši predkovia využívali 
na kompostovanie hnojiská 
alebo jamy, dnes už máme 
k dispozícii modernejšie 
a funkčnejšie riešenie 
v podobe kompostérov, 
ktoré dobu spracovania 
bioodpadu v porovnaní 
s hnojiskom skracujú až 
o tretinu. Nezáleží však na 
tom, ktoré z týchto možností 
ľudia využijú, dôležité je, aby 
vôbec kompostovali. Okrem 
toho, že kompostovanie 
zabraňuje vzniku ďalšieho 
odpadu a je to jedna 
z najprirodzenejších foriem 
recyklácie, zužitkovaním 
bioodpadu sa získava kvalitné 
hnojivo a občania tak 
nemusia nakupovať drahé 
priemyselné výrobky. Obec 
sa už v minulosti uchádzala 
z eurofondov o kompostéry, 
v ktorých neuspela. V súčasnej 
dobe je k tomuto aktuálna 
výzva, do ktorej sa určite opäť 
zapojíme.  
o Občianske združenie 
Miestna akčná skupina 

CEDRON – NITRAVA 
nedávno informovala o tom, 
že bola v apríli podpísaná 
Zmluva o poskytnutí dotácií 
na podporu implementácie 
Stratégie miestneho rozvoja 
predsedom NSK doc. Ing. 
Milanom Belicom, PhD. 
a predsedom MAS CEDRON 
– NITRAVA Ing. Marekom 
Oremusom. Čo to pre našu 
obec znamená? 
- Zmluvy nadobudli účinnosť 
29. apríla 2017 a Nitriansky 
samosprávny kraj sa nimi 
zaväzuje poskytnúť zo 
svojho rozpočtu finančné 
prostriedky, a to konkrétne 
vo výške 38 991,30 € na 
realizáciu aktivít s cieľom 
zlepšiť informovanosť, 
podmienky pre spoločenské 
aktivity, zapájanie občanov do 
vecí verejných a zachovanie 
a rozvoj tradícií v obciach 
tohto mikroregiónu. Ďalšia 
suma je vo výške 9 500 
€ na realizáciu projektov 
regionálnej a nadnárodnej 
spolupráce medzi MAS 
CEDRON – NITRAVA, 
MAS Zlatá cesta (SR) a MAS 
Dolní Morava (ČR). Určitú 
časť týchto finančných 
prostriedkov sme využili 
v našej obci na dva projekty, 
a to na nákup a osadenie 
novej preliezky na školskom 
ihrisku a tiež na plánovanú 
opravu chodníka na 
Nábrežnej ulici.  
o Aké ďalšie plány má obec 
v blízkej budúcnosti? 
- V pláne máme revitalizáciu 
parku obce, školského 
ihriska a športového areálu 
TJ Lokomotívy. Takisto by 
sme radi opravili chodník 
na Nábrežnej ulici smerom 

k mostu. Aktuálne pracujeme 
na osádzaní zvislého 
dopravného značenia 
podľa pasportu miestnych 
komunikácií. Prvá etapa už 
prebehla, hotové sú výjazdy na 
Hlavnú ulicu, a v druhej etape 
dokončíme osádzanie na 
vedľajších uličkách. Opätovne 
sme osadili zákazové značky 
na mostnom objekte, ktorý 
je v havarijnom stave a obec 
na opravu nemá peniaze. 
Pevne verím, že tam tieto 
značky vydržia dlhšie ako tie 
predchádzajúce, ktoré vďaka 
vandalom skončili v rieke 
Nitra. 
o Na čo by občania už okrem 
spomínaných vecí mali ešte 
upriamiť pozornosť? 
- Začiatkom roka 2018 v obci 
plánujeme otvoriť denný 
stacionár. Denný stacionár 
je bezplatná sociálna služba 
pre fyzickú osobu na určitý 
čas počas dňa a bude 
otvorený denne od 7,00 
hod. do 17,00 hod.  Táto 

služba je vhodná pre ľudí, 
žijúcich v rodinách, ktoré im 
nedokážu z dôvodu pracovnej 
vyťaženosti zabezpečiť 
celodennú starostlivosť, ale 
využiť ju môžu aj osamelí 
seniori, ktorí trpia stratou 
sociálnych kontaktov. Radi 
by sme preto vyšli v ústrety 
našim starším občanom, 
seniorom a zabezpečili im 
starostlivosť a teplú stravu 
počas dňa. Okrem toho, 
že tu nadviažu sociálny 
kontakt i s inými ľuďmi, 
zabezpečíme im záujmovú 
činnosť rôznymi formami – 
pozeraním TV, čítaním kníh 
alebo počúvaním hudby, čím 
by sme vytvorili podmienky 
a prirodzené prostredie pre 
bezproblémovú záujmovú 
realizáciu seniorov. Stacionár 
bude zriadený v starej budove 
školy, ktorú by sme aspoň 
dočasne takto chceli využiť. 

otázky pripravila:  
Mgr. Mária Májeková 

Opravená fasáda na sklade miestneho cintorína

Vizualizácia školského ihriska - Autor Ing. Ľubomír Matlúch
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Deti sú naša budúcnosť
Blíži sa koniec školského 
roka a mne pripadla milá 
povinnosť zrekapitulovať, 
čím všetkým sme spolu so 
žiakmi prešli a čo všetko sme 
spolu prežili. Boli to chvíle 
plné radosti a krásnych 
zážitkov, ktoré sa navždy vryli 
do našich sŕdc, no musíme 
povedať, že prišli aj chvíle, 
kedy nám oči zaplavil prúd 
boľavých sĺz.

Počas celého roka sme 
sa snažili našim deťom 
odovzdávať vedomosti, 
budovať ich osobnosť 
a zveľaďovať ich talenty. 
Robili sme všetko, čo bolo 
v našich silách, a najlepšie, 
ako sme vedeli. A nielen 

to. Mnohí učitelia si sadali 
opäť do školských lavíc 
a absolvovali rôzne kurzy, 
funkčné vzdelávania, len 
aby sa mohol zdokonaľovať 
vyučovací proces na našej 
škole. Veľakrát  však našimi 
učiteľmi boli samotní žiaci 
a počas roka sme sa od 
nich dosť naučili. Medzi ich 
najsilnejšie stránky patrí 
odvaha, kreativita, tímová 

práca a v neposlednom rade 
zapálenie pre šport a umenie. 
O talentoch našich žiakov 
ste sa mohli presvedčiť na 
školských akciách ako Deň 
úcty k starším, Vianočná 
akadémia či na oslave Dňa 
Matiek, ktoré žiaci pripravili 

pod vedením 
paní učiteliek. 
Odvahu, tímovú 
prácu a ich 
zapálenie pre 
šport a umenie 
sme videli 
na rôznych 
športových 
a umeleckých 
súťažiach, kde 
zviditeľnili 
nielen našu 
školu, ale aj 
dedinu. 
Už v  septembri 
2016, keď sa ešte 
ani poriadne 
nezačal školský 
rok sa žiaci 
zúčastnili na 
školských 
majstrovstvách 
okresu Nové 
Zámky 

v cezpoľnom behu, kde nám 
Samuel Spišák vybojoval 
krásne 2. miesto.  V októbri  
získali žiačky 2. miesto  a žiaci 
3. miesto v športovej súťaži 
„Bethlenka cup“.
Dominika Kosibová 
reprezentovala školu na 
Zimnej kalokagatii v lyžovaní 
v obrovskom slalome 
a slalome, kde sa umiestnila 
na 13. mieste na Slovensku. 
Zimnej kalokagatii sa 
zúčastnila aj žiačka Lenka 
Grúberová, ktorá vyhrala 2. 
miesto vo výtvarnej súťaži: 
Prečo mám rád zimné športy. 
V apríli naši žiaci zabojovali 
na majstrovstvách okresu 
v orientačnom behu žiakov 
základných škôl. Získali 2. 
miesto a postúpili na krajské 
kolo v Nitre, kde sa umiestnili 

na 6. mieste.
V máji sa konala atletika 
žiakov, okresné kolo. Naši 
žiaci sa ako družstvo 
umiestnili na krásnom 8. 
mieste z 35 škôl a Samuel 
Spišák získal 3. miesto 
v skoku do výšky s výkonom 
155 cm.
O úspechoch súrodencov 
Himpánových v streľbe by 
som mohla písať celé knihy. 
Nedá mi však nespomenúť, 
že v máji 2017 sa žiačka 
Kristína Himpánová stala 
držiteľkou slovenského 

rekordu v športovej streľbe.  
Okrem Kristíny a Samuela 
Himpánových sa na našej 
škole streľbe venujú aj Adela 
Supeková, Lenka Grúberová  
a Juraj Husár. Adela, Lenka 
a Ondrej Smolárik získali 
3.miesto na majstrovstvách 
kraja  družstiev v brannom 
viacboji a postúpili do 
celoslovenského kola. Držíme 
vám palce!
Okrem športových súťaží 
našu základnú školu žiaci 
reprezentovali aj na rôznych 
recitačných i speváckych 
súťažiach ako sú Šaliansky 
Maťko, kde nás reprezentovala 
Veronika Ďurinová, na 
Hviezdoslavovom Kubíne 
to bol Svorad Ostrožlík 
a na speváckej súťaži Slávik 
Slovensko Dominik Husár 

a Svorad Ostrožlík. 
Úroveň svojich vedomostí 
z jednotlivých predmetov 
si žiaci mohli medzi sebou 
zmerať  v školských kolách 
olympiád zo slovenského 
jazyka, anglického jazyka, 
nemeckého jazyka, 
matematiky, chémie 
a geografie. Úspešní 
riešitelia školských kôl 
– A. Supeková (OAJ), V. 
Malíková, O.  Smolárik 
(ONJ),  K. Himpánová (MO), 
K. Himpánová, T. Gábriš 
a O. Smolárik (CHO) nás Lenka Grúberová - Zimná kalokagatia

Otvorená hodina pre predškolákov

Šaliansky Maťko - školské kolo
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Trochu z histórie obce...

reprezentovali potom na 
okresných kolách. 
Žiaci 8. ročníka sa pod 
vedením p. učiteľa Výberu 
zapojili do celoslovenského 
projektu organizovaného 
nadáciou TV JOJ s názvom 
Floorball Challenge, v ktorom 
naozaj dlho bojovali 
a odolávali svojim súperom.
Na pôde našej školy sa 

uskutočnil aj šachový turnaj, 
v ktorom získal Andrej Klein 
1. miesto.
Počas celého roka žiaci 
tvrdo pracovali na tom, 
aby si popri všetkých 
absolvovaných súťažiach 
osvojili čo najviac vedomostí. 
Snažili sme sa im preto 
túto prácu aj spríjemňovať 
nielen školskými, ale aj 
mimoškolskými aktivitami.
Výstava ovocia a zeleniny, 
Deň mlieka, Deň zdravej 
výživy, Deň ľudovej rozprávky, 
Deň oslobodenia obce, 
Svetový deň jablka, Exkurzia 
do AE Mochovce, divadelné 
predstavenia  a veľa veľa 
ďalších akcií, ktoré sme 
mohli zorganizovať aj vďaka 
mnohým z Vás. 
Medzi najkrajšie školské akcie, 
ktoré mohli žiaci prežiť aj 

v kruhu svojich najbližších, 
patrí  Medzinárodný deň 
rodiny. Pre žiakov a ich 
rodičov sme na školskom 
dvore pripravili popoludnie 
plné zábavy a hier. Keďže 
sa na nás zhora usmievalo 
slniečko a počasie nám naozaj 
prialo, nechýbal ani ohník, 
pri ktorom sme si mohli 
spoločne posedieť a opiecť 

nejaké dobroty. Hlavnou 
myšlienkou tejto akcie však 
bolo pripomenúť si dôležitosť 
rodiny a času venovaného 
práve svojim najbližším.  
Veríme, že zážitky z tohto 
popoludnia nás budú dlho 
hriať v našich srdciach.
Počas celého roka sa 
žiaci usilovne zapájajú do 
všetkých zberových aktivít 
organizovaných na škole. 
Okrem zberu papiera, kde 
medzi najusilovnejších žiakov 
patria Michal Geci, Svorad 
Ostrožlík, Timotej Gábriš, 
Olívia Doležajová, Dominika 
Malíková, Alexej Ostrožlík 
a Patrik Halás, organizujeme 
zber tetrapakov  a vrchnákov 
z PET fliaš. Peniaze získané zo 
zberu využívame pre žiakov 
či už na cestovné na súťaže 
alebo na kúpu cien a knižných 

odmien, ktoré si 
naozaj zaslúžia. 
A zaslúžia si 
nielen to, ale 
aj našu hrdosť 
a uznanie. 
Preto by som sa 
v mene všetkých 
učiteľov chcela 
poďakovať 
všetkým žiakom 
za ich usilovnú 
prácu, za odvahu 

vo všetkom, čo robia, za radosť 
a nadšenie, ktoré vidieť pri 
tvorení kultúrnych programov 
či podujatí. Ďakujeme vám 
aj za to, že svojimi úspechmi 
reprezentujete nielen našu 
školu,  ale aj našu obec.
Ďakujeme aj vám všetkým, 
ktorí ste nám akoukoľvek 
formou pomáhali počas 
celého školského roka. 
Ďakujeme všetkým 

sponzorom, združeniam, 
obecnému úradu, ale 
i občanom našej obce. 
V neposlednom rade 
ďakujeme aj našim blízkym, 
ktorí stoja vždy pri nás a sú 
nám oporou.
Niekto raz povedal: 
„Budúcnosť našich detí je 
v našich rukách!“ Ak sa však 
pozrieme spätne na školský 
rok 2016/2017 a na úspechy 

našich žiakov, mohli by sme 
povedať, že deti sú naša 
budúcnosť!
Na záver by som chcela 
všetkým žiakom zaželať 
krásne a slnečné prázdniny 
a našim deviatakom, aby 
vykročili s radosťou v ústrety 
svojej budúcnosti.

pripravila: Ľubica 
Cendrowicz

Deň mlieka

Regrúti - 1959 Naša dedina z roku 1956

Exkurzia AE Mochovce

Víťazné družstvo - atletika žiakov



Úľanskí poľovníci sa v apríli zamerali na skrášlenie  
a ochranu životného prostredia v obci

Výsadba stromov 
O tom, že práca poľovníkov je naozaj rozmanitá a nezameriava sa len na 
vychýrené poľovačky, svedčia aj dve akcie, ktoré v apríli zorganizovalo 
Poľovnícke združenie Hrubý háj v našej obci. 
Príroda sa síce o seba postará niekedy sama, no občas jej treba dopo-
môcť. Preto v sobotu 8. apríla spojili svoje sily nielen poľovníci, ale i 
miestni záhradkári, včelári, rybári, a aktívne sa zúčastnili výsadby asi 350 
kusov stromčekov, zväčša agátov, topoľov a líp. Po odsúhlasení poľnohos-
podármi bola deň pred samotnou brigádou vytýčená dráha medzi par-
celami, kde sa mali dané porasty vysadiť, konkrétne od Martinovej jamy 
až po rieku Nitra. „Po vysadení budeme opravovať tie porasty, ktoré sme 
vysadili v minulom roku, pretože niektoré boli poškodené zverou alebo 
sa neujali. Súčasne ich ošetríme repelentným 
prípravkom a hnojivom na povzbudenie ras-
tu,“ objasňuje predseda PZ Hrubý háj Vojtech 
Vitek, ktorý vyjadril nadšenie, že ruku k dielu 
priložili aj členovia ďalších organizácií v obci. 
„Myslím si, že je to úžasná akcia a bude mať 
úžitok nielen pre poľovníkov, ale i pre nás 
všetkých,“ dodáva. Po krátkych inštrukciách 
hospodára Jozefa Viteka k správnemu uväzo-
vaniu a vysádzaniu stromčekov sa približne 
štyridsiatka dobrovoľníkov, rozdelená do 
dvoch skupín, vydala na vopred dohodnuté 
miesta, kde sa výsadba mohla zrealizovať, a 
od práce ich neodradilo ani veterné počasie. 

Deň Zeme 
Dňa 22. apríla sa na celom svete oslavuje Deň Zeme. Oslavy 
prebiehajú najmä z dôvodu zvyšovania povedomia o ochrane 
životného prostredia. Preto sa až v 192 krajinách sveta konajú 
rôzne akcie s témou udržateľnosti a rozvoja našej planéty. 
Poľovníci pri tejto príležitosti zorganizovali v sobotu 22. apríla 
akciu, v rámci ktorej očistili poľovný revír od komunálneho 
odpadu. Aj v dnešnej dobe sa totiž nájdu nezodpovední ľudia, 
ktorí vysýpajú odpadky v poľovnom revíri namiesto toho, aby 
ich odniesli na zberné miesto, príp. ich separovali. Asi dvadsať 
členov PZ Hrubý háj tak vytvorilo štyri skupiny a odišlo zbierať 
odpad do lokalít ako „Peracov týteš“, „Modrý mostek“, na agač-
skú cestu smerom na Mojzesovo, asfaltovú cestu smerom z Moj-

zesova na Ondrochov a nezabudlo sa ani na ramená riek Nitra 
a Žitava. Vyzbieraný odpad potom poľovníci odviezli na zberný 
dvor do Šurian. Ich unavené tváre ale vyjadrovali spokojnosť a 
radosť z toho, že mohli pomôcť okolitej prírode, preto im patrí 
veľká vďaka za to, že sa podieľajú na čistote a ochrane životného 
prostredia, v ktorom žijeme.

pripravila: Mgr. Mária Májeková
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Poslanci obce rokovali o 
úprave rozpočtu na tento rok

V piatok 31. marca zasadalo 
na obecnom úrade obecné 
zastupiteľstvo už po siedmy-
krát od konania posledných 
komunálnych volieb. Zúčast-
nili sa ho starosta obce Ing. 
Juraj Ostrožlík, zástupkyňa 
starostu obce Martina Kosi-
bová, zamestnankyňa obce 
Jana Viteková, kontrolór obce 
Vladimír Magula a poslanci 
OZ:  Martin Husár, Ľubomír 
Matlúch, Oksana Ostrožlíko-
vá, Alena Červenková, Juraj 
Vacho a Marcel Čvirik.  
V úvode stretnutia podal 
starosta obce všetkým prí-
tomným správu o odvolaní 
riaditeľa ZŠ s MŠ v Úľanoch 
nad Žitavou. Dňa 30.3. 2017 
bol PaedDr. Tomáš Stollár od-
volaný z funkcie riaditeľa na 
základe návrhu na odvolanie 
radou školy a mimoriad-
neho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, ktoré takisto 
navrhlo odvolať riaditeľa ZŠ i 
na základe správy kontrolóra 
obce Ing. Vladimíra Magulu. 
Od 31.3.2017 je na zastupo-
vanie ako riaditeľka školy 
menovaná Oksana Ostrožlí-
ková, ktorá je touto funkciou 
dočasne poverená do výbero-
vého konania. To prebehne na 

základe zasadnutia rady školy 
a obecného zastupiteľstva. 
Ďalším bodom programu 
bol „Záverečný účet obce za 
rok 2016“, ktorý však nebol 
schválený a presunul sa tak na 
najbližšie rokovanie obecného 
zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo na 
tomto zasadnutí v súlade s § 
18a zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v platnom 
znení vyhlásilo voľby hlavné-
ho kontrolóra obce Úľany nad 

Žitavou dňa 9.6. 2017. Ďalšie 
funkčné obdobie kontrolóra 
obce bude trvať od 1.7.2017 
do 30.6.2023.
Dôležitým bodom rokovania 
bola úprava rozpočtu obce 
na rok 2017. Poslanci sa tu 
zaoberali výzvami na kame-
rový systém, na zakúpenie 
komunálnej techniky a kom-
postérov, a prerokovávali tiež 
náklady na úpravu okolia cin-
torína, parku obce a detského 
ihriska, no pozornosť venovali 

aj výške nákladov na vydanie 
obecnej monografie. Dohodli 
sa na znížení transferu na 
základnej škole a odsúhlasili 
vybudovanie časti odvodňo-
vacieho žľabu na Nábrežnej 
ulici. Určitá časť financií išla 
na nákup stromčekov, ktoré 
vysádzali poľovníci začiatkom 
apríla, ale i na nákup potreb-
ného vybavenia k zefektívne-
niu obecného rozhlasu. Ďalšie 
finančné prostriedky schválili 
poslanci pre všetky tie organi-
zácie a združenia v obci, ktoré 
si podali žiadosti o dotácie. 
Poslanci sa na tomto obecnom 
zastupiteľstve uzniesli aj: na 
vybudovaní odvodnenia na 
chodníku smerujúceho k že-
lezničnej stanici, na odsúhla-
sení dodatku ku kontokorent-
nému úveru, na rekonštrukcii 
schodiska v bytovom objekte 
Zámček č. 24, ktorá sa bude 
realizovať z fondu opráv.
Starosta obce sa v závere po-
ďakoval poslancom za aktívnu 
účasť a riešenie problémov. 

- májeková -
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Veľká noc v Úľanoch nad Žitavou
Veľkú noc – najvýznamnejšie kresťanské sviatky 
v roku – slávia mnohí Úľančania najmä po duchovnej 
stránke. Tak tomu bolo aj tento rok, kedy sme si 
počas tohto obdobia pripomenuli umučenie, smrť 
a vzkriesenie Ježiša Krista. Vo veľkom týždni, ktorý 
začína Kvetnou nedeľou, Cirkev slávi tajomstvá spásy, 
ktoré uskutočnil Ježiš v posledných dňoch svojho 
života. 
V podvečer Zeleného štvrtku (13. apríl) sa v našom 
farskom kostole sv. Martina konala bohoslužba 
ako spomienka na ustanovenie Sviatosti Oltárnej 
i sviatosti kňazstva, ktorú celebroval, tak ako i ostatné 
bohoslužby celé tieto sviatky, vdp. Štefan Vojtek. 
Na Veľký piatok (14. apríl) sa ako každý rok 
uskutočnila pobožnosť krížovej cesty, na ktorej 
sme kráčali spolu s Ježišom a nechali sa sprevádzať 
myšlienkami pápeža Františka. V tento deň sa nikde 
na svete neslúži sv. omša, čo znamená, že sa u nás 
namiesto nej konala iba liturgia umučenia Pána. Tá 
pozostávala z bohoslužby slova, slávnostnej modlitby 
veriacich, poklony Svätému krížu a sv. prijímania. 
Prostredníctvom pašií, ktoré zaspieval spevokol pod 
vedením organistu Jána Kurču, sme sa určite lepšie 
dokázali vcítiť do Ježišovho utrpenia a smrti na kríži. 
V tento deň sa preto všetci veriaci postili od mäsitých 
pokrmov a najedli sa len raz do sýtosti. 
Počas Bielej soboty (15. apríl) sme mohli prísť na 
poklonu k Božiemu hrobu. V tento deň každý kresťan 
očakáva Kristovo zmŕtvychvstanie, a z tohto dôvodu 
i naša farská obec slávila vigíliu už ako radostnú 
slávnosť vzkriesenia, na ktorej sa opäť rozozvučali 
zvony, ktoré od štvrtka večera mlčali.  
Veľkonočná nedeľa, ktorá pripadla tento rok na 
16. apríla, znamenala víťazné zavŕšenie Kristovho 
vykupiteľského diela, preto sme ju my veriaci slávili 
dopoludnia slávnostnou sv. omšou, ktorú spestrili 
svojím spevom mladí i starší speváci.
Veľkonočný pondelok (17. apríl) sme ešte v našej 
farnosti slávili v dopoludňajších hodinách sv. omšou, 
no tento deň je predovšetkým spojený s tradíciou 
oblievania a šibania. A tak už od rána chodili chlapci 
a muži oblievať dievčatá a ženy, ktoré ich na oplátku 
obdarovali maľovaným vajíčkom. 
Obliavačku či šibačku vnímajú mnohí Úľančania ako 
peknú tradíciu, no posledné roky sa i táto pomaly 
vytráca... Takisto je to i s prežívaním veľkonočných 
sviatkov. V minulosti vnímali ľudia tento čas inak, 
prežívali ho viac duchovne a tešili sa na sviatky, kým 
dnešná uponáhľaná doba má za následok strácanie 
vnímania a pravého prežívania skutočnej podstaty 
Veľkej noci. Snažme sa preto žiť veľké prikázanie 
lásky, ktoré nastáva iba vtedy, ak si necháme uzdraviť 
svoje srdce zmŕtvychvstalým Kristom. 

 - maja májeková -

Počas bohoslužby prinášali mladí obetné dary v podobe chleba, 
vína, ovocia a sladkého veľkonočného barančeka

Správca farnosti vdp. Štefan Vojtek

Veriaci prišli na veľkonočnú nedeľu do kostola  
osláviť Kristovo zmŕtvychvstanie

Obetné dary
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K svojej rodnej obci má blízky 
vzťah, a preto má nemalý záujem 
na riešení problémov verejného 
života ako poslanec obecného 
zastupiteľstva. Ondrej Turan je 
poslancom už druhé volebné 
obdobie a do tejto funkcie ho 
„zverboval“ súčasný starosta obce 
Ing. Juraj Ostrožlík. S jeho synmi 
napokon odmalička hrával futbal, 
takže sa poznajú dlhšie obdobie, 
preto neváhal, keď ho starosta 
oslovil s možnosťou kandidovať na 
tento post. Ako sám vraví, bola tam 
dobrá partia ľudí, a aj to bol dôvod, 
prečo sa rozhodol zastupovať 
miestnych občanov. Hoci pracuje 

ako štátny zamestnanec – policajt, a nie vždy mu táto práca dovoľuje 
byť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, snaží sa robiť maximum 
pre to, aby boli občania so životom vo svojej obci spokojní.
o Polovica volebného obdobia je za nami. Ako Tebe ubehlo toto 
obdobie? 
- Z mojej strany veľmi rýchlo, nakoľko mimoriadne zastupiteľstvá sa 
konajú zo dňa na deň, takže niektorých sa nemôžem z pracovných 
dôvodov zúčastniť. Ale hodnotím to pozitívne na základe tých  
zastupiteľstiev, ktoré som absolvoval.  
o Ako by si zhodnotil doterajšie výsledky, čo sa podarilo zrealizovať?
- Väčšinou riešime problémy ľudí a ich žiadosti, ktoré na obecný úrad 
poslali. Takisto sme sa zaoberali dofinancovaním školy a škôlky... 

Usilujeme sa vyjsť každému v ústrety, aj keď nie vždy sa to dá, no 
snažíme sa. Prvoradá je spokojnosť občanov.
o V čom má obec podľa Teba potenciál?
- Myslím si, že by sa tu malo robiť niečo pre mladých a tiež pre 
maminky s deťmi. V obci nie je veľa možností, kde by sa mohli tieto 
dve skupiny ľudí stretávať, preto by som bol rád, ak by sa tu vytvorila 
nejaká oddychová zóna či nejaké väčšie detské ihrisko... V súčasnej 
„elektronickej“ dobe by dnešná mládež potrebovala viac vybehnúť von. 
Každý má tablet, počítač, deti sedia doma namiesto toho, aby trávili 
čas vonku. Na multifunkčné ihrisko sme už podávali niekoľko žiadostí, 
bohužiaľ sme neuspeli, no určite sa budeme v tomto smere snažiť aj 
naďalej, aby sa v obci pre deti vybudovalo miesto, kde by trávili svoj 
voľný čas. Vedel by som si napríklad predstaviť, že by sa pre ne niečo 
spravilo aj na našom futbalovom ihrisku. My ako starší futbalisti 
takisto máme nejakú víziu v podobe sezónneho výčapu, deti by zatiaľ 
mohli behať s loptami, pretože tu nie je nič také... Teraz cez leto sa síce 
plánuje skrášliť a dobudovať detské školské ihrisko, takže aspoň niekde 
sa budú môcť deti cez prázdniny spolu stretávať. 
o Máš už svoju vlastnú rodinu a popri práci a dvoch deťoch Ti 
zrejme neostáva veľa času na Tvoje koníčky, no ak sa predsa len 
nájde, ako tento voľný čas využívaš? 
- Jediná moja záľuba je futbal. Doteraz to bola stavba môjho domu, ale 
väčšinou, keď mám voľno, tak  futbal je zatiaľ to jediné. A samozrejme 
deti.
o Plánujete s rodinou podniknúť aj nejakú letnú dovolenku?
- Nakoľko všetky dostupné financie zhltla stavba a nie je ich na 
rozhadzovanie, určite sa však s rodinou vyberieme niekde na krátky 
výlet.  

- MAJA -

Úľany nad Žitavou sú domovom 
Ľubomíra Matlúcha už 32 rokov. 
Vyštudoval odbor záhradníctvo 
na Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzite v Nitre a svoje 
poznatky a skúsenosti so 
záhradníctvom sa snaží zúročiť 
vo svojej firme, ktorú vlastní so 
svojou priateľkou Katkou. Už šesť 
rokov sa zaoberajú navrhovaním 
a realizáciou záhrad, závlahových 
systémov a kobercových 
trávnikov. Práca ho veľmi baví a je 
rád, že môže ľuďom skrášľovať ich 
okolie. Ako poslanec obecného 
zastupiteľstva však svoju 
pozornosť venuje aj svojej rodnej 
obci a jej problémom.  
o Odkedy si sa začal zaujímať 
o verejný život v obci? 
- O našu obec sa zaujímam už 
dlhšie, ak si dobre spomínam, tak 
približne od tínedžerských čias. 
Vždy ma zaujímalo, čo sa u nás 
deje alebo čo sa bude diať, kam 
obec smeruje, či sa jej darí...
o Kedy si sa stal poslancom 
obecného zastupiteľstva? Čo Ťa 
motivovalo ku kandidatúre za 
poslanca obce? 
- Poslancom som od minulého 
roka, keď som nastúpil ako 
náhradník a musím sa priznať, 
že byť poslancom je pre mňa 
zaujímavou príležitosťou, 
ako pomôcť obci neustále sa 
zlepšovať. Navyše som milo 

prekvapený snahou poslancov 
na zastupiteľstvách riešiť všetky 
problémy, aj keď to niekedy 
naozaj nie je jednoduché a nie 
vždy sa dá všetkým vyhovieť. 
o Ako sa Ti tu žije? S čím si 
spokojný?
- Žije sa mi tu veľmi dobre, 
vždy som tu chcel zostať bývať 
a neodsťahovať sa niekde inde. 
Mám tu svoju rodinu, všetkých 
známych a kamarátov, a budem 
sa snažiť aj svojou troškou 
prispieť k tomu, aby sa nám tu 
všetkým žilo ešte lepšie a aby 
naša obec napredovala. 
o Na ktoré oblasti sa ako 
poslanec najviac zameriavaš? 

Čo je Tvojou prioritou? 
- Ako bývalý futbalista sa 
zaujímam hlavne o šport, 
konkrétne futbal, a som veľmi rád 
a teším sa momentálnej situácii 
aj postaveniu mužstva v tabuľke. 
Viem, že je ešte stále čo zlepšovať, 
ale určite v tomto smere nastal 
pokrok k dobru. Takisto mi nie 
je ľahostajná situácia v našej 
škole. Keď som ju navštevoval 
ja, v triede nás bolo 21 a mrzí 
ma, že tomu nie je tak aj teraz... 
No a v neposlednom rade ma 
zaujíma naše okolie, zeleň v obci... 
Tu je ešte veľa práce. 
o Vraj si sa podujal na realizáciu 
skrášlenia okolia našej obce... 
Aké veľké zmeny sa v súvislosti 
s týmto v obci chystajú? Na čo sa 
môžu obyvatelia Úľan tešiť? 
- Áno, boli sme oslovení pánom 
starostom o skrášlenie okolia 
obce. Najvyššiou prioritou je 
určite centrum obce. Budeme sa 
snažiť trochu oživiť výsadbu, dať 
projektu nejakú krajšiu podobu, 
aby každý, kto cez našu obec 
prejde, povedal, že máme naozaj 
pekné centrum obce, že sa možno 
aj zastaví a poprechádza po 
našom parku... Tiež by sa malo 
pracovať i na detskom ihrisku. 
Chceli by sme vysadiť okolie 
hojdačiek a detských preliezok, 
ktoré nám vďaka iniciatíve našich 
občaniek začínajú pribúdať. 

Momentálne máme na ihrisku 
tri  preliezky a to už si myslím, 
že je celkom fajn, ešte keď sa 
nám navyše podarí skrášliť aj 
okolie preliezok. Verím tomu, 
že mamičky a ich detičky sem 
budú chodiť častejšie ako 
doteraz. Takisto by sa mala robiť 
i nejaká výsadba na miestnom 
cintoríne, na ten ale ešte nemáme 
konkrétny projekt, je to v štádiu 
riešenia. 
o Ak nepracuješ, ako tráviš svoj 
voľný čas? 
- Času na oddych mám posledné 
roky veľmi málo, ale ak predsa, 
rád si v zime zašportujem, so 
starými pánmi skočím na futbal, 
a samozrejme každú nedeľu idem 
povzbudiť našich futbalistov. 
Tiež sa vo svojom voľnom čase 
venujem dokončovaniu nášho 
domu, rodine a priateľom.
o Je to síce ešte pomerne skoro, 
ale plánuješ aj nejakú dovolenku 
cez leto? 
- Letná dovolenka? Tá asi tento 
rok nebude, nakoľko nám do 
rodiny pribudol prírastok, z čoho 
sa veľmi tešíme, a preto sa budem 
venovať iba rodine. A ak by sa 
náhodou našlo trochu viac času, 
možno si spravíme výlet iba na 
pár dní niekde na okolí. Žiadne 
more určite tento rok nemáme 
v pláne. 

- maja -

Podľa poslanca obecného zastupiteľstva Ondreja Turana 
je potrebné zamerať sa najmä na mládež a mladé rodiny

„Snažím sa svojou troškou prispieť k tomu, aby sa nám tu 
všetkým žilo lepšie,“ hovorí poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Ľubomír Matlúch.



Úľanským futbalistom sa v jesennej 
časti mimoriadne darilo

Veľkú noc v obci podporili aj poslanci NR SR

V jesennej časti futbalovej 
sezóny sa nášmu A-mužstvu 
podarilo umiestniť sa na 5. mieste 
v tabuľke. Cesta k takémuto 
dobrému výsledku však nebola 
jednoduchá. Ako hovorí tréner 
Jozef Chovanec, ktorý našich 
úľanských hráčov trénuje ešte len 
druhú sezónu, prvý rok išlo len 
o akési zoznamovanie sa. „Veľa 
sme im museli vštepovať, že tento 
káder na to má. Úspech závisí od 
nich, nie od iných ľudí.“ Preto sa 
aj pravidelná účasť na tréningoch 
odzrkadlila v samotnom ročníku 
už pred rokom. „Tento ročník 
je mimoriadne rozbehnutý. V 
rámci neho je päť alebo šesť 
mužstiev so šancou na postup 
a Úľany sú medzi nimi, čo sa 
nedá povedať o situácii pred 
približne siedmimi rokmi, kedy 
sa naše mužstvo poväčšine len 
zachraňovalo,“ objasňuje tréner 
nášho A-mužstva. Celkovo 
však hodnotí ich výkony veľmi 
pozitívne, no dodáva, že najlepšie 
ich vedia zhodnotiť samotní 
diváci a fanúšikovia. 
A-mužstvu sa teda darí, a to 
aj vďaka tréningom, ktorých 
sa hráči zúčastňujú približne 

dvakrát do týždňa. Hoci mnohí 
z nich sú pracovne vyťažení, 
vždy si nájdu čas, aby na ihrisku 
zlepšili svoje výkony. Práve z 
dôvodu pracovných povinností 
sa  upustilo od organizovania 
zimných sústredení, čo ale 
vôbec neuberá na kvalite 
hráčskych výkonov. „Najlepšie 
je aj tak trénovať v domácich 
podmienkach,“ vysvetľuje 
Jozef Chovanec a dodáva, že ak 

zavládne v mužstve 
únava, je tu v okolí 
veľa možností, kde 
sa dá zregnerovať 
a načerpať síl do 
ďalších zápasov. 
Novinkou vo 
futbalovom živote 
našej obce je 
obsadenie detského 
družstva žiakov. 
Začiatky jeho 
formovania ale boli 
náročné a výsledky 
podľa trénerových 
slov nie veľmi 
priaznivé. Avšak za 
spolupráce Martina 
Kosibu, ktorý sa 
týchto mladých 
hráčov ujal a v jeho 

prospech hrá tiež pedagogické 
vzdelanie, začalo toto družstvo 
intenzívne pracovať a už vidno 
aj prvé výsledky. Nielenže sa im 
podarilo streliť nejaký ten gól, ale 
dokonca zvíťazili nad Dolným 
Ohajom 8:1. Jozef Chovanec 
zdôrazňuje dôležitosť pri vedení 
a trénovaní týchto mladých 
zverencov. „Je u nich potrebné 
byť trpezlivý a neočakávať 

výsledky hneď. Nie je to možné 
zo dňa na deň.“ Problém 
vidí najmä v tom, že chlapci 
sa neustále menia. Niektorí 
nemajú záujem alebo radšej 
uprednostnia pred futbalom 
iné aktivity. „Myslím si však, že 
teraz sme celkom slušná partia 
približne pätnástich hráčov, ktorí 
pravidelne chodia na tréningy. 
Mnohé obce mali s týmto 
ťažkosti, ale tiež dávajú tieto 
žiacke družstvá pomaly dokopy. 
V tom našom máme dokonca tri 
dievčatá. No na tie pomery, aké 
to bolo, sa im teraz určite darí a 
chceme, aby to takto pokračovalo 
i naďalej. Pretože tu v Úľanoch 
vždy bola veľká tradícia, pokiaľ 
išlo o žiacke či dorastenecké 
mužstvo, a celkovo futbal vôbec.“
Verme teda, že zapracovaním 
mladých hráčov žiackeho tímu 
sa kvalita úľanského futbalu bude 
stále zlepšovať, aby o pár rokov 
mohla pripraviť talentovaných 
hráčov pre A-mužstvo. A práve 
to je  vlajkovou loďou klubu TJ 
Lokomotíva Úľany nad Žitavou.

pripravila: Maja Májeková
foto: Martin Husár

Veľká noc mala v našej obci okrem 
duchovného rozmeru aj tradičný 
charakter. Preto  vedenie DFS Úľanček 
zorganizovalo na veľkonočnú nedeľu 
16. apríla o 15,00 hod. pred Gazdovskou 

izbou (M.R. Štefánika 60) ukážku 
veľkonočných úľanských zvykov, ktoré v 
našej obci postupne zanikajú. V úvode sa 
všetkým prihovorila vedúca DFS Úľanček 
Katarína Spišáková a takisto poslanec NR 

SR Milan Uhrík, ktorý prijal pozvanie a 
podporil toto podujatie svojou účasťou 
aj so svojím kolegom, poslancom NR SR, 
Jánom Kecskésom. Politická strana ĽS 
NS, ktorej sú členmi, napokon finančne 
prispela k tomu, že sa mohli ženy a 
deti z Úľančeka predviesť prvýkrát v 
nádherných nových krojoch. Dievčatá 
otvorili svoje vystúpenie recitáciou 
básní a vzápätí sa k nim pridali chlapci, 
ktorí všetkým predviedli, ako má pravá 
veľkonočná oblievačka vyzerať. Spoločný 
tanec sprevádzaný spevom ľudových 
piesní nenechal nikoho len tak nehybne 
stáť na mieste. Návštevníci si mohli 
taktiež pozrieť priestory gazdovskej izby 
alebo ukážku remeselníckych prác – 
tvorbu prútených košíkov, a zamaškrtiť 
si mohli v stánku s cukrovinkami a 
chutnými perníkmi. Hudobná skupina 
Duo Fun navodila celej akcii skvelú 
atmosféru, na ktorej sa mnohí zabávali až 
do neskorého večera. 

pripravila: Maja Májeková
foto: Lukáš Ďúran
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Úľanci plesali – a bolo im fajn!
Plesová sezóna sa v našej obci rozprúdila, ako sa cez fašiangy 
patrí, a v mesiaci február sa každý víkend využil naplno. 
Hneď 4.2. debutovali svojím prvým plesom futbalisti, 
konkrétne Andrej Sádovský a Šimon Laho, ktorí sa ujali 
organizácie 1. ročníka Futbalového plesu, a treba povedať, 
že na výbornú. Na úvod vítali dámy krásnymi ružami a 
pánov domácou pálenkou. Celková účasť s 84 hosťami len 
potvrdzovala, že o ples bol mimoriadny záujem, a určite 
by bola ešte vyššia, keby to priestory kultúrneho centra 
dovoľovali. Zabávali sa však ako futbalisti, tak aj „nefutbalisti“, 
a to i vďaka skvelému DJ-ovi K-Markovi. Súčasťou programu 
bolo vystúpenie DFS Úľanček a samozrejme tombola, na 
ktorej bolo možné vyhrať napríklad zájazd na futbalový 
zápas do Berlína, víkendový pobyt na horách či vstupenky do 
wellness centra a veľa ďalších pekných cien. Prísť sa teda určite 
oplatilo. Prvý ročník plesu dopadol podľa organizátorov nad 
očakávania a už teraz sa tešia na ten budúci.  
Druhý februárový víkend sa kultúrne centrum naplnilo 
jednou veľkou rodinou. Emil Chovanec, Mária Egetyová 
a Katarína Pobočíková totiž niekoľkokrát do roka organizujú 
plesy a zábavy s rôznou tematikou (Vianoce, Halloween či 
pyžamová party), a to najmä pre svoje rodiny a príbuzných. 
Ich maškarný ples sa preto 11. februára niesol v rodinnom 
duchu, a tak o zábavu, kde im do tanca hral Peter Egety, 
rozhodne nebola núdza. Možno sa pre niekoho stanú 
inšpiráciou, ako docieliť, aby sa spolu stretla a zabavila celá 
rodina.  
V sobotu 18. februára o 15,00 hod. si na svoje prišli aj naše 
najmenšie deti. Detský maškarný ples pod taktovkou DFS 
Úľanček sa tešil veľkému záujmu a bolo vidno, že deti si na 
svojich maskách dali naozaj záležať. Animátori z „Bombova“ 
sa navyše postarali o skvelý program plný hier, aktivít a súťaží, 
takže deti mohli prejaviť aj svojho „tímového ducha“. Vďaka 
kreatívnym dielňam rozvinuli svoje tvorivé schopnosti 
a bohaté občerstvenie im pomohlo zotrvať na tejto akcii až do 
samotného konca, resp. do  vyhodnotenia súťaže o najkrajšiu 
masku. 
Bodku za plesmi urobila v sobotu 25. februára Základná 
organizácia Slovenského zväzu záhradkárov, a to Fašiangovým 
posedením záhradkárov, ktoré dosiahlo neuveriteľný počet 
hostí –92! Hudobnú atmosféru oživila skupina Akcent Life 
a dobrá večera spolu s tombolou s množstvom hodnotných 
cien prispela k tomu, že sa hostia zabávali až do skorého rána. 

- Maja Májeková - 
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Spoločenská kronika
Úľany nad Žitavou
december 2016 – máj 2017

Narodili sa 
Simona Štefániková ................................ december 2016
Nina Kajanovičová ...................................... január 2017
Nela Sepešiová ............................................ február 2017
Milica Matlúchová .......................................... apríl 2017
Marek Májek .....................................................máj 2017

Uzavreli manželstvo
Matúš Krčmár – Mgr. Bohumila Poláčková ........ 07.01.2017
Peter Hnat – Ing. Hana Balažiová ......................... 14.01.2017
Ing. Ľubomír Okoši – Anna Danielová................ 18.02.2017
Tomáš Šrank – Mgr. Lucia Belajová ..................... 25.02.2017
Ing. Martin Heczko – Bc. Mária Bernáthová ...... 13.05.2017
Matúš Malík – Erika Kiššová ................................ 20.05.2017
Róbert Styk – Katarína Chovanová ...................... 20.05.2017
Milan Pápay – Veronika Juhásová ........................ 27.05.2017

Zomreli
Marián Fibich .......................................................... december 2016
Helena Barusová ..................................................... december 2016
Ľubomír Malík ........................................................ december 2016
Jaroslav Stano .......................................................... január 2017 
Milan Mikulec ......................................................... január 2017
Nina Viteková .......................................................... marec 2017
Ivan Macek .............................................................. apríl 2017
Janka Kočiová .......................................................... apríl 2017
Rudolf Pečimúth ..................................................... apríl 2017
Emil Zlatinský ......................................................... máj 2017
Pavol Malík .............................................................. máj 2017

Noc, keď sa čítala v našej obci Biblia...
„Viera bez skutkov je mŕtva.“ 
(Jk 2,17) A práve v duchu 
telesných a duchovných 
skutkov milosrdenstva sa 
niesol projekt s názvom Noc 
čítania Biblie. V tomto roku 
sa podujatie uskutočnilo 
28. apríla 2017 a opäť sa do 
neho zapojila aj naša škola 
pod vedením p. učiteľky 
Cendrowicz a p. učiteľky 
Ostrožlíkovej. Podujatia sa 
zúčastnilo 21 žiakov 2. až 
8.ročníka. Veľká vďaka patrí 
aj ThDr. Štefanovi Vojtekovi, 
PhD., ktorý tiež prijal naše 
pozvanie a pomáhal nám s 
Božím slovom.
Podujatie sa začalo svätou 
omšou v kostole sv. 
Martina a pokračovalo 
v priestoroch školy. Po 
privítaní a oboznámení sa 
s programom  podujatia 
sme si pozreli a vypočuli 
katechézu Posledného súdu, 
ktorú pripravil prof. František 
Trstenský. Potom mali žiaci 
čas a priestor na hlbšie 
rozjímanie nad katechézou 
spolu s kňazom Štefanom 
Vojtekom, ktorý s radosťou 
odpovedal aj na otázky žiakov.
Po duchovnom posilnení  
nás všetkých nasledovala 

spoločná večera, počas ktorej 
žiaci nabrali nových síl do 
ďalšej práce s Božím slovom. 
Nechýbali rôzne pracovné 
listy, hry či pozeranie 
biblického príbehu. Žiaci si 
nakoniec svoje vedomosti 
overili v súťažnom kvíze.
 Po ťažkej práci si všetci 
zaslúžili aj vytúžený  
odpočinok – pre žiakov 
však niečím zvláštnym a 
netypickým, keďže spali v 

priestoroch školy, a tak mohli 
spoznať aj jej inú podobu.
Rozlúčili sme sa ráno po 
raňajkách. Veríme, že sa 
nám nepodarilo len to, 
že si žiaci odniesli  pekné 
spomienky na Noc čítania 
Biblie, ale že sa nám podarilo 
spoločne dosiahnuť všetky 
stanovené ciele tohto 
projektu, ktorými nebolo 
iba čítanie s porozumením 
pre hlbšie pochopenie 

Božieho slova a zamýšľanie 
sa nad dôležitosťou konania 
skutkov telesného a 
duchovného milosrdenstva, 
ale aj navrhnutie konkrétneho 
spôsobu pomoci vo svojom 
okolí na základe biblického 
príbehu z Evanjelia podľa 
Matúša (Mt 25, 31 - 46) a tiež 
zažitie spoločenstva pri stole 
Božieho slova. 

pripravila: Ľubica 
Cendrowicz


