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časopis občanov obce Úľany nad Žitavou

Týždeň po hodoch
sa požehnávali
mladé vína, str.8.

„Najdôležitejšie
je, že sa
ekonomická
situácia
u nás
stabilizovala,“
hovorí poslanec
obce Ivan Juhás.
str.7.

„Výchovnovzdelávacia
činnosť je na
veľmi dobrej
úrovni,“ hovorí
zástupkyňa pre
materskú školu
v Úľanoch
nad Žitavou
Bc. Andrea
Ščevlíková.
str.5.
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Ďalší rok sa chýli ku koncu a to z pohľadu
samosprávy prináša aj čas bilancovania...

Premýšľame, čo všetko starý
rok priniesol, čo sa v obci
udialo a čo všetko sa podarilo
uskutočniť a zrealizovať. Každý
rok je iný, a preto si občania
Úľan nad Žitavou zaslúžia byť
informovaní o tom, čo sa v obci
deje, pravdivo a neskreslene.
Zhodnotenie činnosti obce za
uplynulý rok a predstavenie
úloh do roka nasledujúceho
nám priblížil starosta obce

Ing. Juraj Ostrožlík.

o Aký bol podľa Vás rok 2017?
- Čo sa obci podarilo za tento
čas dosiahnuť?
Čo považujem za dôležité,
je v prvom rade schválenie
stratégie miestneho rozvoja
vedeného komunitou a udelenie
štatútu Miestnej akčnej skupiny
(MAS) CEDRON – NITRAVA,
ktorej súčasťou je i naša obec.
Sú tu vyčlenené finančné
prostriedky v sume približne
1 450 000 eur, či už ich obce
využijú na kultúru, šport alebo
inú činnosť. Každá jeden obec
združená v Mikroregióne
CEDRON – NITRAVA si na
začiatku stanovila isté priority,
na čo konkrétne využije
peniaze, ktoré dostane cez túto
MAS. My máme naplánované
dve priority: zateplenie a nová
strecha na budove materskej
školy,
a
rekonštrukcia
chodníkov v obci v dĺžke
cca 2 km. Máme v pláne
urobiť chodník na Hlavnej
a Cintorínskej ulici. Keďže sme
tam mali tieto dve priority
takto stanovené, netreba ich
ani schvaľovať, podáme už len
žiadosť o konkrétny finančný
príspevok.
Momentálne
nás ešte čaká schvaľovanie
nenávratného
finančného
príspevku na chod kancelárie
MAS CEDRON – NITRAVA.
o Čo to bude znamenať v praxi
pre našich občanov?
- Znamená to, že cez obecný
úrad bude môcť každý občan
a každá organizácia čerpať na
základe žiadosti na zmysluplný
projekt finančné prostriedky.
Schvaľuje to mikroregión,
čím sa celý proces značne
zjednodušuje. Môže to využiť
hociktorý občan, združenie
alebo podnikatelia na základe
zverejnených výziev.
o Už ste teda čerpali nejaké
finančné prostriedky cez
Mikroregión CEDRON –
NITRAVA?
- Áno, úplne prvé finančné

prostriedky
sme
čerpali
z prostriedkov Mikroregiónu
CEDRON - NITRAVA už
v roku 2016 na osadenie tabúľ
na vstupe do obce. Taktiež sa
zakúpili pre každú obec stany
a pivné sety, ktoré slúžia už rok
pri
kultúrno-spoločenských
podujatiach obce (u nás pri
otvorení
Gazdovskej
izby
a
Fedýmešskom
kotlíku).
V roku 2017 sme čerpali dotáciu
z VÚC na opravu chodníka
na Nábrežnej ulici, osadenie
cvičebných
strojov
pre
dospelých a nových preliezok
pre deti. Myslím, že si našli
svoje uplatnenie a rodičia spolu
s deťmi môžu tráviť čas spolu
v prírode na čerstvom vzduchu
a ešte si aj zlepšia fyzickú či
psychickú kondíciu. Rád by
som tiež spomenul revitalizáciu
obecného parku a vybudovanie
závlahového
systému
na
futbalovom ihrisku. Z fondu
opráv sme realizovali opravu
schodiska v bytovke č. 24.
Takisto sme vyčlenili peniaze
na opravu strešnej krytiny
obecného úradu, cez ktorú dnu
zateká. Na ulici Párovce sme
začali s budovaním krátkeho
úseku cesty, ktorý bude
dokončený budúci rok. Mali
sme odsúhlasený aj úver na
otvorenie cesty za cintorínom,
no sú tam dva nevysporiadané
pozemky. Je to škoda, pretože
je to z tohto dôvodu nevyužitá
pôda...
o Podarilo sa spraviť všetko, čo
ste mali tento rok v pláne?
- Nie celkom, revitalizácia
obecného parku sa vydarila,
no nestihli sme zrealizovať
plánovanú výsadbu zelene
na cintoríne a školskom
ihrisku. Na všetko však máme

pripravené projekty a na účte
sú k tomu vyčlenené finančné
prostriedky,
preto
verím,
že budúci rok toto úspešne
zrealizujeme. Najviac ma však
mrzí neschválenie stacionáru
poslancami
obecného
zastupiteľstva. Záujmom obce
bolo vybudovanie denného
stacionáru, čím by sa vyriešili
problémy s financovaním
energií v základnej škole, ktorej
by sa okrem toho poskytla
určitá časť peňazí z nájmu,
napr. na nákup školských

pomôcok.
Obec
oslovila
projektanta, navrhli sa riešenia,
ako by to mohlo byť a poslanci
obecného
zastupiteľstva
stacionár neschválili. Vôbec
nebrali do úvahy návrh
projektanta. Dôvodom bolo, že
to vedeli neskoro, no my sme
to prvý polrok pripravovali
len projekčne, šetrili sme
na to peniaze, jednali sme
s agentúrou, ktorá by to celé
zabezpečila, pretože ak chceme
predkladať
nejaký
zámer
na schválenie, ten sa môže

Pre dospelých pribudli na školskom ihrisku cvičebné stroje
a pre deti nová drevená preliezka (v pozadí)

Takto si tu žijeme... v Úľanoch nad Žitavou
odsúhlasiť až vtedy, ak máme
k dispozícii projekt. A ten bol
poslancom predložený na
obecnom zastupiteľstve ešte
v júni. Navyše sme mali ďalších
šesť mesiacov na to, kým by
sa so samotnými prácami na
stacionári začalo. Jednoducho
nebol u poslancov záujem
stacionár vytvoriť, a tak celá
naša polročná práca vyšla
nazmar. Myslím si, že je to
škoda voči starším ľuďom, ktorí
sa v ňom mohli denne stretávať.
o Akými problémami sa obec
aktuálne zaoberá?
- Neustále sa zaoberáme
výzvami
na
predkladanie
žiadostí a projektov, ktoré sa
zverejňujú nie podľa toho, čo
obec nutne potrebuje, ale na
základe smerníc EÚ. Potom
všetci riešime zberné dvory
a pod. Obec nemá finančné
prostriedky na to, aby si
zabezpečovala
projektovú
dokumentáciu
na
všetky
zverejňované výzvy. Najhoršie
na tom je, že ak daná výzva
skončí, projekt, ktorý sme mali
k dispozícii, už môžeme zahodiť,
pretože sa výzva už neopakuje.
K žiadostiam totiž treba vždy
predkladať nové projekty, na
ktoré obec vynakladá veľmi veľa
času. O to viac to potom človeka
mrzí, keď výzva nie je úspešná.
Žiadosti podávame každoročne,
či už sú to kompostéry
a komunálna technika (traktor,
drvič konárov, ...), na ktoré
podávame žiadosť už tretíkrát.
Som sklamaný z toho, ako
dlho sa to posudzuje. A keď už
aj je niečo úspešné, zrazu to
zrušia, ako to bolo aj v prípade
multifunkčného
ihriska,
ktorého žiadosť nám dvakrát
zamietli. Takisto bolo povedané,
že na škôlku každý dostane
peniaze, kto si podal žiadosť,
no zjavne to neplatilo. Som
však rád, že sa schválila MAS
CEDRON – NITRAVA a že
môžeme z týchto finančných
prostriedkov zatepliť materskú
školu a opraviť strechu. Nové
vybavenie by určite potrebovala
aj kuchyňa. Tento rok sme do
MŠ nakúpili nové sociálne
zariadenia, opravili sme výťah
a zriadili sme novú jedáleň.
Poslanci na opravy schválili
určitú sumu peňazí, tak sme

spravili aspoň to, čo sa dalo.
o Obec dáva príležitosť na
prácu i mladým ľuďom,
ktorí ukončili strednú školu
a nemali ešte možnosť sa
zamestnať. Takúto formu
práce ste poskytli ľuďom
v spolupráci s Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny
v Šuranoch. Aké sú možnosti
zamestnania mladých ľudí
takýmto spôsobom?
- Na obecnom úrade máme
a aj sme mali ľudí pracujúcich
prostredníctvom
národného
projektu Praxou k zamestnaniu.
Absolvent
však
o
túto
možnosť zamestnania musí
požiadať príslušný Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny. Z obce
sme nemali nikoho s takouto
žiadosťou, tak sme zavolali
absolventke Martinke a ona
súhlasila, že príde pracovať
do susednej obce. Ďalšou
možnosťou je absolventská
prax, ktorú na obecnom
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sa však mali tešiť občania
v budúcom roku?
- Určite na novú cyklotrasu,
ktorej vybudovanie sa má
začať v budúcom roku a
povedie z obce Dolné Krškany
cez Čechynce až do Nových
Zámkov. Občania našej obce
tak budú mať možnosť využiť
túto cykloturistickú trasu či
už na výlety s rodinou alebo
na bezpečnejšiu dochádzku
do zamestnania... V našej obci
bude pri hrádzi vybudované
oddychové miesto, kde si
budú môcť cyklisti posedieť,
oddýchnuť alebo sa občerstviť.
Peniaze z VÚC sú na tento
projekt vyčlenené, projektovú
dokumentáciu
máme
pripravenú, čiže samotnej
realizácii nič nebráni.
Ešte by som rád dodal, že
v súvislosti s udelením štatútu
MAS CEDRON – NITRAVA sa
pripravuje regionálna značka.
V praxi to znamená, že ak

Zrevitalizovaný obecný park dostal nový vzhľad
úrade takisto vykonávalo veľa
absolventov – Kamil Čvirik,
Natália Ostrožlíková, Kristína
Melišková či Šimon Laho.
Všetci z nich si napokon prácu
úspešne našli. Tento projekt
hodnotím veľmi pozitívne,
pretože si takto absolventi
posilnia pracovné návyky a keď
budúci zamestnávatelia uvidia,
že využili takéto formy praxe,
bude to len a len plus.
o Tento uplynulý rok ste už
zhodnotili, na čo všetko by

Texty do obecného časopisu pripravila:
Mgr. Mária Májeková

niekto začne vyrábať určitý
produkt, ale ešte sa nedostal
do povedomia verejosti, môže
požiadať o pridelenie tejto
regionálnej značky. Napr. vína
by mohli byť pod touto značkou,
hoci si myslím, že tie naše majú
dobré meno aj bez nej.

o Nemenej dôležitá je pri
výkone
funkcie
starosti
i spolupráca s jednotlivými
organizáciami, ktoré v obci
fungujú a podieľajú sa na
jej
kultúrno-spoločenskom
živote. Je nejaká, ktorú by ste
radi vyzdvihli?
- Tento rok oslávili úľanskí
záhradkári 60. výročie svojho
vzniku a ja by som sa im rád
poďakoval za ich dlhoročnú
prácu a činnosť, pretože nie
v každej obci sú záhradkári
takou činorodou organizáciou
ako v tej našej. Veľmi si vážim,
že vysokou mierou prispievajú
do kultúrneho života obce
a
pravidelne
organizujú
svoje tradičné záhradkárské
akcie. Bol by som rád, keby aj
naďalej apelovali na mladých
a presviedčali ich, že sa oplatí
mať tú vlastnú záhradu, pretože
v súčasnej dobe máme veľa
neobrábanej pôdy, ktorá sa dá
plnohodnotne využiť. Ďakujem
im ešte raz za tých 60 rokov,
vidno za nimi kus obetavej
a namáhavej práce a teším sa na
ďalšiu spoluprácu s nimi.
o Keďže je tu záver roka,
čo by ste našim občanom
radi zaželali k Vianociam
a k novému roku?
- Vianoce sú obdobím, na ktoré
snáď všetci netrpezlivo čakáme,
pretože nás nútia v kolobehu
povinností a starostí spomaliť
a na chvíľku sa zastaviť, aby sme
si uvedomili pravú podstatu
týchto sviatkov. Zo srdca
vám preto prajem pokojné,
milostiplné,
požehnané
a porozumením a láskou
naplnené vianočné sviatky.
S blížiacim sa novým rokom
nech zabudnete na všetko zlé,
čo vás postretlo, a nech rok 2018
je pre vás naplnený pevným
zdravím, rodinnou pohodou,
dosiahnutými úspechmi, no
najmä dobrým a milým slovom
k svojim najbližším či susedom.
Buďme k sebe ústretovejší,
tolerantnejší a spojme svoje sily
pre spoločné dobro našej obce.
otázky: Mgr. Mária Májeková
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Keď sa výroba vína stane záľubou...
Hoci naša obec nie je vinohradníckou
oblasťou, predsa sa v nej nájdu skúsení vinári.
Jedným z nich je aj Ing. Peter Malík, zanietený
záhradkár a oduševnený vinár. V Úľanoch
nad Žitavou má svoje vinohrady a tu si
svoje víno aj vyrába. Súčasne je predsedom
šurianskych záhradkárov a ako degustátor
sa podieľa aj na hodnoteniach kvality vín na
rôznych súťažiach či výstavách. Paradoxom je,
že v mladosti mu víno ani veľmi nevoňalo, ani
veľmi nechutilo.

Na chuť vína prišiel až neskôr

Aj keď jeho otec víno doma robieval, veľmi sa
o tento zložitý proces výroby vína nezaujímal.
Všetko sa zmenilo až vtedy, keď ho kolega
z práce zaviedol do svojich vinohradov vo
Vrábľoch a dal mu ochutnať celkom iné víno,
oveľa vyššej kvality, než aké píjavali dovtedy
doma. „Keď sme v Úľanoch chceli začať stavať,
podarilo sa nám kúpiť vedľajší pozemok, a tak
k skoro dvadsiatim štyrom árom pribudlo
ďalších dvadsaťpäť.“ A to už bolo celkom
dosť na to, aby si tam vysadil vinohrad. „Ako
som zasadil prvé korene, kúpil som hrozno,
aby som si víno najskôr vyskúšal urobiť,“
spomína Peter Malík na svoje začiatky. V roku
2001 vyrobil zo svojho prvého vína 600 litrov
a o dva roky sa potom prepracoval k 1300
litrom. Na takýto objem vína už ale bolo
potrebné aj kvalitnejšie vybavenie, preto kúpil
nerezové sudy a naďalej skúšal svoje prvé
vína.

Viac záľuba ako práca

Peter Malík o sebe tvrdí, že výrobe vína sa
vôbec nevenuje profesionálne. „Je to môj
koníček a robím to skôr ako osvetu, že aj
dobré vína sa v tomto okolí dajú robiť a čo
je dôležité, treba sa ich učiť aj piť. Veľmi veľa
ľudí si totiž pitie vína nevie vychutnať. Ako

majú skúsenosti aj meno.
Priemerne mávame
okolo 300 vzoriek, podľa
toho, aký je v danom
regióne dobrý rok.“

Nie je to
o úspechoch,
ale o priateľstve
a vzájomnej
pomoci

So svojimi vínami sa
Peter Malík zúčastňuje
regionálnych,
celoslovenských, ale
i medzinárodných súťaží
vín. Za svoj prvý veľký
úspech považuje výhru
v kategórii najlepšie
suché víno a najlepšie
víno Slovenskej republiky
so svojím Rizlingom
rýnskym v meste
Hustopeče v Českej
republike v roku 2008.
„Minulý rok som bol
šampiónom s Merlotom
v českej Břeclavi. To sú
z Moravy také väčšie
úspechy,“ hovorí, no
zároveň dodáva, že sa aj napriek týmto
úspechom drží pri zemi. „Na regionálnych
výstavách mi občas víno vyhrá šampióna
alebo víťaza kategórie, inokedy to isté víno
je horšie ohodnotené. No v zásade nad
žiadnym vínom netreba lámať palicu, veď
je za ním vždy práca ľudských rúk a dobrý
úmysel. V prvom rade je výroba a pitie vína
skôr o priateľstve, posedení s kamarátmi,
o vzájomnej pomoci, pretože
ak chceme, aby ľudia dávali
na výstavy dobré vína,
musíme sa vedieť o svoje
skúsenosti podeliť.

Nielen vinár, ale aj
degustátor

predseda ZO Slovenského zväzu záhradkárov
v Šuranoch robí spolu s členmi výboru osvetu
formou odborných prednášok z rôznych
oblastí, a preto ho teší, že to prináša svoj osoh.
„Je vidieť, že vína idú celoslovensky hore
a aj na tejto regionálnej úrovni sa kvalita vín
skutočne dvíha.“ Ďalšou formou osvety je
Požitavská výstava vín, ktorá sa už dlhé roky
teší veľkej obľube a koná sa vždy v období
Veľkej noci v Šuranoch. „Snažíme sa sem
pritiahnuť maximálny počet odborníkov, ktorí

Rozoznať jednotlivé farby,
vône a chute vína, konkrétnu
odrodu či odhaliť nedostatok
alebo chorobu, to chce
najmä talent, prax a odborné
vedomosti. Peter Malík však
dodáva, že dobrý degustátor
je predovšetkým ten, ktorý
má víno dobre odpité.
„Veľmi veľa záleží aj od
toho, kto víno posudzoval,
aké mal chute. Napríklad
pri degustovaní by sa mali
oddeliť subjektívne pocity a odbornosť,
resp. štandard daného vína definovaný
v pomológii.“ Myslí si, že v dnešnej dobe
sa skôr konzumujú sladké, polosladké či
polosuché vína. „Klasické suché víno je
zdravšie, no prestáva byť „ľudovým nápojom“.
I na degustáciách mnoho degustátorov
oceňuje vína so zbytkovým cukrom vyššími
známkami, ale mnoho vinárov zle zaraďuje do
kategórií svoje vystavované víno. Niekedy je to
ešte nedostatok skúseností, skôr to však býva

úmysel vinára. Základné chute by mal poznať
každý, a aj degustovanie učí konzumentov
rozoznávať hodnoty chutí, pamätať si ich, ba
dokonca rozoznávať nedostatky daného vína.
No predovšetkým degustácie sú prezentáciou
zdravého nápoja, kultúrnou udalosťou a mali
by prispievať i k učeniu sa kultúrnemu pitiu.

Rozmanitosť odrôd

Tým, že Peter Malík robieva degustácie, má
z bielych vín všetky dostupné odrody, čo
sú v tejto oblasti pôvodne pestované - od
rizlingov, vlašákov, cez Ruland biely, Ruland
šedý, Chardonnay až po novošľachtence.
Uprednostňuje ale viac bielych odrôd
poväčšine suchých vín, a približne dve či
tri robí na polosladko až sladko. „Robím
asi 10-12 druhov bieleho vína a 4-5 druhov
červeného vína.“ A ktoré víno jemu osobne
najviac chutí? „Mám rád skôr rizlingové víno,
aj keď v poslednom období mi skôr chutí
Sauvignon, taký minerálny, žihľavový. A keď
sa mi vydarí Chardonnay z mojej záhrady,
tak to býva tiež čarovné. Má veľmi pekné
banánové, citrusové arómy. Celkovo sú z neho
exkluzívne vína, no veľa záleží aj od daného
ročníka.“

Ročník 2017

A aký bude podľa Petra Malíka ročník 2017?
„Prikláňam sa k tomu, čo mnohí hovoria,
že to bude vynikajúci ročník a bude sa radiť
medzi tie lepšie. Hrozno zažilo veľa stresu,
pretože bola studená jar, premrzlo, bola z neho
malá úroda, ale tým, že ho neostalo toľko,
môže sa radiť medzi kvalitnejšie. Na druhej
strane aj vegetačná doba bola o dosť kratšia,
čo zasa prispelo k tomu, že kyseliny z vína sa
až tak neodbúrali. Práve tie sú totiž nositeľmi
aromatík a na nich sa zakladá perspektíva
vína, či bude archívne alebo ho bude treba do
Veľkej noci vypiť.“

Takto si tu žijeme... v Úľanoch nad Žitavou
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„Výchovno-vzdelávacia
činnosť je na veľmi dobrej
úrovni,“ hovorí zástupkyňa pre

materskú školu v Úľanoch nad Žitavou
Bc. Andrea Ščevlíková.

Obdobie predškolského veku
je veľmi dôležité pre zdravý
vývin osobnosti každého dieťaťa.
Materská škola by teda mala
byť miestom, kde sa deti učia
nielen kreativite a vynaliezavosti,
ale i sebadôvere, spolupráci a
sociálnym zručnostiam. Takýmto
miestom je aj Materská škola
v Úľanoch nad Žitavou, kde je od
januára 2017 zástupkyňa pre MŠ
Bc. Andrea Ščevlíková z Bánova.
Zaujímalo nás preto, ako si
v novej práci zvykla a aké aktivity
pripravuje deťom počas celého
školského roka.
o S akými predsavzatiami ste
nastúpili do tejto funkcie?
- Prišla som si sem v podstate
i naďalej robiť svoju prácu
a najmä pomôcť, keďže predtým
som pracovala 11 rokov
v Materskej škole v Bánove.
Môžem povedať, že výchovnovzdelávacia činnosť je na veľmi
dobrej úrovni, máme k dispozícii
interaktívnu tabuľu, didaktické
pomôcky, potrebnú techniku,
ale vždy je ešte čo zlepšovať.
Samozrejme sa budeme snažiť i
naďalej napredovať, najmä pokiaľ
ide o prípravu detí na ich nástup
do školy.
o Čo vás v novej pozícii
príjemne prekvapilo a čo,
naopak, nepríjemne zaskočilo?
- Príjemne ma prekvapilo to,
že tu všetko bolo skutočne na
úrovni – dobrý a zanietený
kolektív pre prácu s deťmi, dobrá
práca s deťmi, zariadenie... A čo
ma zaskočilo je občas spolupráca
s rodičmi, ktorá je niekedy lepšia,
niekedy ťažšia, ale to je myslím
všeobecne problém v nejednej
materskej škole. Pracovať s ľuďmi
je veľmi náročné a ako sa hovorí:
„Nenarodil sa ten, aby sa ľúbil
všem.“
o Koľko detí momentálne
navštevuje MŠ v Úľanoch nad
Žitavou?

- MŠ navštevuje 45 detí a
po novom roku ešte nejaké
nastúpia. Chodia sem deti na
pol dňa alebo na celý deň, závisí
to samozrejme od rodičov. Na
všetkom sa dá dohodnúť. Teraz
sme napríklad uprednostnili
tie deti, ktoré majú v decembri
tri roky a ich mamičky sa už
zamestnali. Sú však aj deti, ktoré
sme neprijali, keďže dovŕšia tri
roky až po novom roku, no tie sú
v poradovníku.
o Takže ich počet je skôr
stúpajúci...
- Dúfajme. Na základe informácií
z matriky bude počet detí zrejme
aj budúci rok dosť vysoký.
o Skúste teraz povedať niečo
o aktivitách, ktoré s deťmi
realizujete. Čo všetko im MŠ
v Úľanoch nad Žitavou dokáže
poskytnúť?
- Na pedagogickej porade si
vždy na začiatku školského roka
pripravíme plán činnosti, takže
máme svoje mesačné aj týždenné
plány, ktorými sa riadime. V
septembri ako vždy prebieha
adaptácia nových detí, a pretože
ich tohto roku bolo veľa, bolo
to o niečo náročnejšie. V tomto
mesiaci sme si pripomenuli
týždeň rodiny, a tak k nám
prišla mamička s bábätkom
predviesť a ukázať, ako sa o také
bábätko treba starať. V októbri
sme mali jesenné tvorivé
dielne spolu s rodičmi a deťmi
vonku na dvore, s ktorými sme
strávili veľmi príjemné slnečné
popoludnie. Október bol tiež
mesiacom úcty k starším
a keďže škola mala súčasne deň
otvorených dverí, predškoláci
v nej boli vystupovať so svojím
pásmom básničiek a tancov.
V novembri sme u nás privítali
divadielko Dúha a koncert Paci
Pac. Začiatkom decembra sme
sa potom už začali pripravovať
na posedenie v MŠ 13. decembra

a na Vianočnú akadémiu 17.
rok zrekonštruovať?
decembra na Obecnom úrade,
- Keď som sem nastúpila, boli tu
kde sa prišli na program svojich
vymenené okná a osadené nové
detí a vnúčat pozrieť rodičia,
radiátory. Dlho tu nefungoval
príbuzní i starí rodičia. Ešte by
výťah, kvôli ktorému sme
som rada dodala, že sem k nám
využívali len jednu jedáleň, no
do MŠ chodieva každý druhý
ten nám dal obecný úrad opraviť.
týždeň logopedička, čiže rodičia
Práve vďaka tomu máme aj
nemusia s deťmi kvôli tomuto
novú jedáleň. Obecný úrad nám
nikam cestovať.
takisto zabezpečil kúpu nových
o Máte naplánové nejaké
sociálnych zariadení, takže sme
aktivity aj v budúcom roku?
vďační aj za to. Na začiatku roka
- Január je trochu krátkym
nám navyše veľmi pomohli
mesiacom, no radi by sme sem
rodičia, ktorí nám opílili tuje,
zaradili ukážku tradičných
čiže dvor je teraz prevdzušnený,
remesiel. Vo februári by sem
a oteckovia obrúsili a očistili
mala prísť pani zubárka, marec je
preliezky, ktoré dostali nový
zasa mesiacom knihy, ktoré deti
náter. Aj z obecného úradu nám
s obľubou čítajú. V apríli si okrem pomáhali s kosením, keďže areál
toho každý rok pripomíname
je veľký... Poprosíme, pomôžeme
Deň zeme a predškoláci to budú
si, ako sa dá. Je to predovšetkým
mať trochu náročné, pretože
o dohode a komunikácii. Okrem
v tomto období prebieha zápis do
iného robievame dvakrát do roka
školy, čiže tu bude určite nejaká
zber papiera a výťažok z neho
otvorená hodina pre rodičov
používame pre deti na nákup
predškolských detí. V budúcom
hračiek.
roku plánujeme ísť do Starého
o Plánujete aj ďalšie
divadla Karola Spišáka v Nitre,
rekonštrukčné práce, resp. do
ktoré sme navštívili i v máji.
čoho ešte plánujete investovať?
V máji ako vždy oslavujeme Deň
- Radi by sme deťom vymenili
matiek, v júni zasa Medzinárodný koberce v triedach, ale to by sme
deň detí, a to je súčasne čas, kedy
riešili cez občianske združenie
sa už pomaly
začíname lúčiť
s predškolákmi.
o Svoju prácu
s deťmi si teda
pochvaľujete...
- Naozaj nemáme
s ničím problém,
kolegyne sú
ústretové,
dokonca i obecný
úrad. Všetko
vždy dohodneme
tak, aby sme boli
Obecný úrad kúpil do MŠ
všetci spokojní,
nové sociálne zariadenia
no v prvom rade
deti.
Bociania škôlka, resp. cez 2 %
o Máte aj nejaké novinky, na čo
z dane, ktoré nám poukazujú
sa môžu deti budúci rok tešiť?
rodičia, rodinní príslušníci
- Áno, novinkou je výlet do školy
a niekedy dokonca i cudzí
prírody v Hornej Vsi na päť dní,
ľudia. Máme k tomu pripravené
prihlásených je 12 detí. Na tomto
tlačivá. Na školskom dvore by
výlete budú mať svojho vlastného
sme privítali určite viac herných
animátora, ktorý im bude po
prvkov a svoje dokončenie si
celý čas robiť zaujímavý a pestrý
vyžaduje aj dopravné ihrisko.
program.
No a potom ešte zateplenie
o Budova MŠ prešla istou
budovy MŠ, ale na to musia byť
rekonštrukciou. Čo nové
konkrétne výzvy a projekty...
v materskej škole pribudlo,
prípadne čo sa podarilo za tento
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Organizované záhradkárstvo má miesto
v živote našej obce už 60 rokov
Dňa 20. novembra uplynulo
presne 60 rokov odvtedy, čo
boli položené pevné základy
organizovaného záhradkárstva
v našej obci.
Základná organizácia
Slovenského zväzu záhradkárov
v Úľanoch nad Žitavou
vznikla v roku 1957, teda v
čase, keď sa v dedine založilo
JRD, elektrifikovala sa obec

vinárom v organizovaní miestnej
súťaže degustácii vína. Postupne
tu vyrástli nielen skúsení
degustátori, ale i úspešní vinári,
ktorých vína získavajú mnohé
ocenenia na celoslovenskej aj
medzinárodnej úrovni.
Úľanskí záhradkári v minulosti
pomerne často organizovali
pre svojich členov výlety na
degustácie v Skalici alebo

spolupráca s obecným úradom,
za čo ďakujeme starostovi
obce Ing. Jurajovi Ostrožlíkovi,
a v neposlednom rade aj
správcovi našej farnosti vdp.
Štefanovi Vojtekovi,“ hovorí
vo svojom príhovore predseda
záhradkárov. V kultúrnej oblasti
stojí tiež za zmienku i každoročné
organizovanie fašiangového
plesu záhradkárov, ktorý býva
vždy vyvrcholením fašiangového
obdobia v našej obci.
Po skončení príhovoru si všetci
minútou ticha uctili zosnulých
členov organizácie. Výbor
sa následne rozhodol oceniť
všetkých zaslúžilých členov
diplomami a vecnými cenami ako
vďaku za ich pomoc a podporu
v napredovaní organizácie.
Roky tvrdej práce, ale i veselých
zážitkov si mohli prítomní
pripomenúť prezentáciou
dobových fotografií a príjemným
rozptýlením bolo určite
premietanie videí zo života tejto
organizácie, kde si zaiste nejeden
záhradkár zaspomínal na časy
dávno minulé.
V neskoršej diskusii sa záhradkári
snažili poukázať najmä na
starnutie členskej základne.
„Touto cestou by som rád odkázal
tzv. záhradkárskym penzistom,
aby aj v jeseni svojho života
hľadali uplatnenie v živote našej
organizácie a podávali jej svoju
pomoc. Veď kto iný ako oni má
čas a bohaté skúsenosti,“ dodáva
predseda úľanských záhradkárov
Juraj Kmeťo. „Oslovujme
svojou prácou a činnosťou
i mladých ľudí a prilákajme ich
do našich radov. Veď poslaním
nás záhradkárov je nielen
dopestovať si potrebnú zeleninu
do kuchyne z vlastných zdrojov,
zásobiť rodiny potrebným
ovocím či zaplniť sudy kvalitným
vínom. Za našou prácou je
aj obraz obrobenej krajiny,
ktorú tu zanecháme pre našich
nasledovníkov. Nech je toto
motorom do našej ďalšej práce,
do ktorej vám prajem veľa veľa
zdravia, pohody a dobrú náladu
do ďalších dní.“

úvodnom privítaní tajomníkom
organizácie Otom Husárom
predniesol slávnostný príhovor
predseda záhradkárov Juraj
Kmeťo. Spomenul v ňom najmä
náročné začiatky pri budovaní
organizovaného záhradkárčenia
v obci, z ktorého vzišlo veľa
skúsených odborníkov, či už
v reze ovocných stromkov alebo
výrobe vína. Nezabudol
pochváliť predovšetkým
aktívnu činnosť členov
pri organizovaní
rôznych akcií a podujatí
počas celého roka. Už
v jarnom období totiž
realizujú ukážky rezu
viniča a ovocných
stromov. Ďalšou
významnou aktivitou
je aj organizovanie
výstav ovocia a zeleniny,
spojených neskôr so
súťažami o najkrajšie
jablko a hrušku dediny.
Juraj Kmeťo vyzdvihol
najmä spoluprácu so
základnou školou, za
ktorú patrí vedeniu
Príhovor predsedu úľanských záhradkárov Juraja Kmeťa
školy veľká vďaka. „Takto
môžu aj žiaci ZŠ vidieť,
aké
krásne plody ovocia
a regulovala sa rieka Nitra
na Morave. Boli viackrát na
a zeleniny, ale aj rôzne exotické
(Cítenka), ktorá pravidelnými
poznávacích výletoch, napr. na
či nepoznané plody sa dajú
záplavami znepríjemňovala život
Orave, Pieninách, na Bradle či
dopestovať v našich záhradách.
všetkým obyvateľom obce. Bol
vo Vysokých Tatrách. Členovia
Dúfam, že z nich raz vyrastú
to čas tvrdých životných skúšok
výboru a revíznej komisie
naši
nasledovníci, ktorí budú
a veľkých premien. Prvými
sa pravidelne stretávajú na
pokračovateľmi
v záhradkárskej
funkcionármi boli predseda Ján
zasadnutiach, kde riešia problémy
tradícii.“
Kuchynek, tajomník Ivan Teplan,
spojené s činnosťou organizácie.
Výkladnou skriňou tejto
členovia výboru Anton Vacho,
V zime to býva v starom dome
organizácie sa v posledných
Štefan Vitek, Ľudovít Vacho,
pána Ota Husára a v letných
rokoch stalo Svätomartinské
Jozef Ostrožlík, Cyril Turan, Ján
mesiacoch v ich stredisku
požehnanie mladého vína. Je to
Jankovič a Jozef Štefánik.
s ohniskom na pasienkoch pri
regionálna výstava a ochutnávka
Začiatky boli veľmi ťažké, pretože
slepom ramene rieky Nitry. Tu sa
mladých
vín, kde si na svoje prídu
pestovateľská starostlivosť bola
často stretávajú po výborových
nielen chuťové poháriky, ale je to
na nízkej úrovni. Záhradkári
schôdzach na opekačkách i so
súčasne aj kultúrno-spoločenská
pracovali s veľkým pracovným
svojimi rodinnými príslušníkmi.
akcia širšieho významu. „Za
nasadením a obetavosťou, ktorú
Pretože je táto 64-členná
úspechom podujatia stojí aj
museli odviesť pri zabezpečovaní
organizácia v obci skutočne
výsadbového materiálu,
prospešná a za svoju prácu si
chemických postrekov, hnojív, no
jej členovia zaslúžia patričnú
aj pri šírení osvety. Už v prvých
vďaku, v sobotu 2. decembra
rokoch od založenia organizácie
v kultúrnom centre všetci
sa snažili prelomiť nevýhodu
spoločne oslávili 60. výročie jej
rovinatého terénu v okolí obce
založenia. Medzi pozvanými
na výsadbu vínnej révy. V 60.
hosťami nechýbal predseda OV
rokoch minulého storočia začali
SZZ v Nových Zámkoch Ing.
s výsadbou ušľachtilých štepov
Peter Balažovič, starosta obce Ing.
vo svojich veľkých záhradách,
Juraj Ostrožlík, správca farnosti
pretože milovali víno a chceli si
vdp. Štefan Vojtek, zástupca TJ
ho dorábať vo vlastnej réžii. ZO
Lokomotíva Úľany nad Žitavou
Odovzdávanie diplomov a vecných cien
SZZ v Úľanoch nad Žitavou sa
Šimon Laho a riaditeľka ZŠ s MŠ
zaslúžilým členom organizácie
snažila pomôcť svojim malým
Mgr. Oksana Ostrožlíková. Po
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„Najdôležitejšie je, že sa ekonomická situácia
u nás stabilizovala,“ hovorí poslanec obce Ivan Juhás.
Keď sa v roku 1993 Úľany nad
Žitavou ako miestna časť mesta
Šurany osamostatnili a stali sa
samostatnou obcou, pôsobil
ako poslanec v prvom obecnom
zastupiteľstve. Už v tomto období
začal byť vnímavý na potreby jeho
rodnej dediny, a tak opäť posobí
v tomto volebnom období ako
poslanec obecného zastupiteľstva.
Ivan Juhás si život v obci
pochvaľuje. Má tu svoju rodinu,
priateľov i prácu.
o Ako sa Vám v obci žije?
Keby sa mi dobre nežilo, tak by som
tu nebýval. A neviem si predstaviť,
že by som nemohol ísť napríklad na
vlakovú stanicu ako v niektorých
obciach. Som tu spokojný.
o Na ktoré oblasti sa ako poslanec
najviac zameriavate?
Najskôr som bol členom kultúrnofinančnej komisie, ktorá bola
nápomocná najmä pri organizovaní
rôznych kultúrno-spoločenských
poduajtí. Teraz som však členom
Komisie na vybavovanie sťažností
v podmienkach obce, ktorá,
ako už z názvu vyplýva, rieši
sťažnosti, susedské spory a podobné
záležitosti.
o Čo z toho, čo sa v obci podarilo
za tento čas od posledných
volieb dosiahnuť, považujete
za najdôležitejšie? Resp. ako
hodnotíte situáciu v obci?
Na základe toho, ako vyzerá náš
štát, je súčasný stav našej obce viac
ako dobrý. Ekonomická situácia
v Úľanoch sa konečne stabilizovala,
nemáme žiadne dlhy, a to je podľa
mňa najdôležitejšie.
o Myslíte si, že sa podarilo všetko,
čo ste mali ako poslanci OZ

v pláne na tento
rok?
Tento rok
sme podávali
viacero žiadostí,
aj na životné
prostredie,
keďže by sme
radi dali ľuďom
kompostéry.
Momentálne
však ešte nie je
vyhodnotená
výzva. Predtým
sme v tomto
dvakrát neuspeli.
Aktuálne máme
k dispozícii jeden
veľkokapacitný kontajner a druhý
kontajner pre občanov. Mali
sme tiež schválené vybudovanie
multifunkčného ihriska, ale
bohužiaľ nám ho zastavili, a to
sa stalo už po druhkrát. No stále
čakáme na nejaké výzvy, ktoré by
sme vedeli využiť vo svoj prospech.
o Čo by ste v obci Vy osobne
privítali?
Dalo by sa tu toho veľa urobiť,
ak by bolo financií samozrejme
viac. Podľa mňa by mohol byť
aj prístup z VÚC trochu lepší
a celkovo štát by mal na tieto
menšie obce väčšmi prihliadať,
či už by išlo o podporu v oblasti
športu, životného prostredia a pod.
Najhoršie sú odpady, resp. čierne
skládky, no to nie je len problém
Úľan nad Žitavou, ale viacerých
miest a obcí. Ľudia by si mali
uvedomiť, že tým škodia najmä
sami sebe... Preto som rád, že
v našej obci dbáme o vysádzanie
zelene a skrášľovanie nášho

okolia. Tento rok sa nám podarilo
zrevitalizovať park a peniaze máme
vyčlenené i na úpravu cintorína
a skrášlenie detského ihriska.
Ja osobne by som však privítal i
nejaké vozidlo na zvážanie odpadu,
resp. prídavné zariadenie. Stále sa
uchádzame o peniaze naň v rámci
zverejňovaných výziev. Mnohé obce
sú v tomto sebestačné a myslím
si, že okrem toho, že sa dá na tom
podstatne ušetriť, by to v prvom
rade pomohlo všetkým našim
občanom. Je to veľmi dobrá vec,
napríklad aj na odhŕňanie snehu
cez zimu.
o Ak nemáte starosti s riešením
obecných záležitostí a ani
nepracujete, ako trávite svoj voľný
čas?
Zo záujmov uprednostňujem skôr
také domáce kutilské práce a keď
je čas, venunjem sa záhradke...
Takisto sa zaujímam o stroje
a techniku, keďže už 35 rokov
pracujem v poľnohospodárstve.

Predškoláci zasadli v septembri do školských lavíc

15. jún 2017 bol dňom, kedy sa štrnásť detí z MŠ Úľany nad Žitavou lúčilo v spoločnosti svojej najbližšej rodiny a paní učiteliek s materskou školou a kamarátmi, pre ktorých si pripravili
krásny kultúrny program. Dnes sú z nich už veľkí prváci, preto im prajeme veľa úspechov,
aby boli i naďalej takí šikovní a usilovní, ako boli v materskej škole. Zoznam predškolákov:
Alicja Žofia Cendrowicz, Michaela Hlavačková, Kristínka Hlavačková, Sofia Chovancová,
Leo Janček, Janko Juhás, Nina Kosecová, Vivien Kurucová, Marek Ostrožlík, Alexandra Pileková, Timotej Sovič, Sebastián Šranko, Matúš Šulka, Adrián Vacho.
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Týždeň po hodoch sa požehnávali mladé vína
Hody patria k tradičným slávnostiam snáď každej slovenskej obce
a tie naše úľanské sa konajú vždy
z príležitosti sviatku sv. Martina,
patróna nášho kostola. Tento čas
sa ale takisto spája už s tradičným
Svätomartinským požehnaním
mladého vína, ktorého 7. ročník
sa uskutočnil v piatok 17. novembra v kultúrnom centre.
V úvodnom príhovore privítal
predseda ZO SZZ v Úľanoch nad
Žitavou Juraj Kmeťo všetkých
prítomných, zvlášť predsedu OV
SZZ v Nových Zámkoch Ing.
Petra Balažoviča, starostu obce
Ing. Juraja Ostrožlíka, domácich
Úľančanov a takisto všetkých
záhradkárov a vinárov z obcí
Dolného Požitavia – z Mane,
Kmeťova, Mojzesova, Šurian,
Lipovej, Palárikova a Radavy.
Úvod podujatia spestrila svojimi
foklórnymi piesňami hudobná
skupina Lipovčanka z Lipovej
a po slávnostnom príhovore k
sviatku sv. Martina sa pristúpilo
k samotnému požehnaniu mladého vína, ktoré vykonal správca
našej farnosti vdp. Štefan Vojtek.
Otvorenie prvej fľaše s požehnaným vínom a následný slávnostný
prípitok umožnilo otvorenie
ďalších fliaš od dvadsiatich troch
vystavovateľov mladého vína.
Medzi 54 vzorkami sa tento rok
nachádzali skôr biele odrody
ako napríklad Rizling vlašský,
Rizling rýnsky, Muškát moravský,
Veltínske zelené alebo Rulandské šedé. Tohtoročnou raritou

bola medovina z agátu, repky i
hrozna, no objavilo sa tu tiež víno
s medom a dokonca víno z josty,
čo je kríženec čiernych ríbezlí s
egrešom. Zahanbiť sa však nedali
ani červené vína, napr. Dunaj
alebo Svätovavrinecké. Vystavovateľmi boli i domáci Úľančania,
napríklad Peter Malík so svojimi
vínami Cabernet Sauvignon
Rosé či Muškát žltý, a vinárstvo
Žitavské vinice zastupoval Tomáš
Strelinger, ktorý tento rok mladé

vína dopestoval spolu s Jozefom
Teplanom.
Hudobný program sa niesol v
znamení melodických piesní v
podaní Juraja Koseca z Dua Fun
a Lipovčanky, takže ochutnávanie
požehnaného mladého vína sa
stalo príjemným kultúrnym pôžitkom pre ľudí zo širokého okolia, ktorí sa tohto záhradkárskeho
podujatia rozhodli zúčastniť. Veď
putovanie za vínom je vzdelávací
proces, na konci ktorého je nad-

šený milovník vína.
Málokto asi vie, že symbolika mladého vína pozostáva z
dvoch farieb. Farba biela – farba
mladosti a nevinnosti, a farba
zelená – farba nádeje. Nádej, že
aj z tohto mladého, nevinného,
sviežeho, iskrivého, ale tak trochu
ešte naivného vína, bude raz dospelé, zrelé, plné sily a krásy, plné
harmónie, ktorého dúšok nám
privodí ten úžasný pocit – pocit z
dobre vykonanej práce. A to je tá
najvyššia hodnota pre vinára, za
jeho opateru a starostlivosť.
Predseda úľanských záhradkárov
Juraj Kmeťo bol s tohtoročnou
účasťou na Svätomartinskom
požehnaní mladého vína veľmi
spokojný: „Veľké ďakujem patrí
všetkým tým, ktorí pomohli s
prípravou tohto podujatia, gazdinkám zo ZO Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých, členom
výboru ZO SZZ v Úľanoch nad
Žitavou, a v neposlednom rade aj
našim manželkám, ktoré napiekli
všetky slané a sladké dobroty.“

Nová cyklotrasa medzi Nitrou a Novými Zámkami bude prechádzať i cez našu obec

Obec Úľany nad Žitavou v súčasnej dobe
implementuje jeden z projektov, financovaných z Nitrianskeho samosprávneho kraja,
s názvom Ponitrianska cyklomagistrála – I.
etapa. Znamená to, že cez našu obec bude
prechádzať cyklotrasa, spájajúca mestá Nitra a
Nové Zámky.
Vo štvrtok 23.11. z tohto dôvodu navštívili
našu obec Mgr. Roman Vančo, vedúci odboru

turistického ruchu Nitrianskeho
samosprávneho kraja, Ing. Karol
Jurica, vedúci oddelenia, a Ing. Ján
Simon, ktorý má na starosti projektové
riešenia.
Realizovaná cyklistická infraštruktúra
v meste Nitra je vyhovujúca až po
mestkú časť Dolné Krškany. Preto boli
vyhotovené dve projektové dokumentácie, a to pre úsek medzi obcami
Dolné Krškany - Čechynce, ktorý je
už ukončený na hranici katastrálnych
území Veľké Janíkovce – Čechynce, a
úsek Čechynce - Nové Zámky, ktorý
sa bude napájať na už vybudovanú
cyklistickú infraštruktúru mesta Nové
Zámky.
Súčasný stav koruny ochrannej
hrádze totiž nevyhovuje rôznorodým
požiadavkám, kladeným najmä na bezpečný
prejazd cyklistov. Preto sa pristúpilo k návrhu
na vybudovanie cykloturistických trás v riešenej lokalite. Ten vychádza z potreby budovania komunikácií pre bezpečnú cyklistickú
dopravu zo strany obyvateľov, ktorú bude
možné využiť buď na zabezpečenie prístupu

k vodným plochám na rybolov, rekreáciu či
dochádzanie do zamestnania.
Cyklotrasa bude riešená úpravou koruny
ochrannej hrádze a nová spevnená plocha
bude pozostávať z asfaltobetónu. V rámci akcie budú osadené aj trvalé dopravné značenia,
aby tu bol zabezpečený bezpečnejší pohyb
cyklistov. V projektovom riešení sa myslelo i
na zamedzenie vjazdu vozidlám na komunikáciu cyklotrasy formou zábran.
Finančné prostriedky na vybudovanie cyklotrasy sú vyčlenené a k samotnej realizácii
by malo prísť v budúcom roku. Celková dĺžka
cyklotrasy, ktorá bude prepájať mestá Nitra a
Nové Zámky, bude približne 36 km. Dokončiť
by sa mala najneskôr v roku 2019.

Takto si tu žijeme... v Úľanoch nad Žitavou
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Ako to v Úľanoch na Vianoce bývalo voľakedy...

„Vinšujem vám, vinšujem, této slávne
svátky, Krista Pána narodené, aby
vám dav Pánboh zdravé, hojné Boské
požehnáné, a po smrti královstvo nebeské
obsáhnúť.“ Takto voľakedy vinšovali
šťastné a veselé vianočné sviatky tí, čo
v našej obci pásli dobytok. Zaiste sa tento
vinš v niektorých domácnostiach používa
i dnes. Veď Štedrý deň je napokon jeden
z najvýznamnejších kresťanských sviatkov
v roku, pretože si ním pripomíname
narodenie Ježiša Krista. Avšak okrem
neopakovateľných chvíľ, ktoré v tento
deň trávime v kruhu najbližších, sa
jeho atmosféra spája i s akýmsi rúškom
tajomnosti. Ľudia si ho totiž už po celé
stáročia spájajú s rozličnými zvykmi, ktoré
praktizovali už naši predkovia, a tak ani
naša obec nie je výnimkou.
Zo záznamov obecnej kroniky
o vianočných zvykoch a tradíciach je
známe, že sa v čase okolo tretej hodiny
popoludní štedrého dňa začali na uliciach
zhromažďovať ľudia, zapaľovali ohne
a rôzne fakle, vyhadzovali do výšky
horiace prskavky, poľovníci strieľali... Keď
sa o piatej hodine rozozvučali kostolné
zvony, každý išiel domov večerať. Z týchto
zvykov sú doteraz zaužívané rozložené
vatry, ktoré horia v každej z ulíc našej
obce. Ľudia sa pri nich stretajú, aby si
viac uvedomovali pocit vďačnosti za to,
že môžu byť na Vianoce doma s rodinou,
v zdraví a pokoji.
Štedrý deň - už samotný názov vypovedá
o tom, že ľudia by v tento deň mali mať
pocit hojnosti. Preto na štedrovečernom
stole bývali jablká, orechy, oblátky
s medom, makové pupáky a rôzne omáčky,
zriedka ryby. Pod stolom bol zväzok slamy
z maštale ako spomienka na Ježiška, ktorý
sa narodil na slame. Najskôr sa ľudia
pomodlili, potom gazda rozhodil orechy do
všetkých štyroch kútov so slovami: „Moje
milé štyri kúty, nemám vás čím obdariti,

Vianoce našich predkov sa líšili v mnohých veciach
len týmito štyrmi orieškami. Psota, poď
s nami večerať - keď nejdeš teraz, nechoď
po celý rok!“ Po modlitbe sa každému
urobil medový krížik na čelo, jedli sa
medové oplátky s cesnakom a ovocie
sa delilo medzi všetkých členov rodiny
(zväčša jablko, orech, tiež sa zisťovalo, či
je ovocie červivé alebo zdravé). Na stole
horela sviečka a pozorovalo sa, na ktorú
stranu sa jej knôt nakláňa (ten najskôr
ochorie, zomrie). Okrem pohostenia sa na
štedrovečernom stale nachádzalo aj zbožie
každého druhu. Ovocie bývalo v site, do
ktorého sa neskôr vkladali všetky zvyšky
zo štedrej večere. Tie sa potom vynášali
v site až po sviatkoch.
Oplátky piekol správca školy a ženy ich
roznášali do domácností podľa počtu
členov rodiny. Jablká sa hádzali do studne,
aby v nej bola dobrá voda. Bolo v tom
totiž cítiť štedrosť večera. Po večeri chodili
deti spievať po rodine a známych, za čo
dostávali orechy a koláče. Dospelí zasa

Tradičné slovenské Vianoce

chodievali hrávať karty po rodinách až do
polnočnej svätej omše. Po nej končil pôst
a jedlo sa mäso, klobásy, šunky. Škrupiny
vianočných orechov sa odkladali a neskôr
sa z nich varil čaj na rôzne neduhy.
Stromček najskôr býval listnatý, zavesený
v dome na hrade, no stromčekom bol
občas aj ozdobený muškát. Boli na ňom
sladkosti, ktoré gazdiná upiekla, kôrky
z chleba zakrútené do papierikov, paličky
z kôrovia, zavesené oriešky, jablká.
Stromčeky boli malé a ich výzdoba vždy
odrážala úspech rodiny v tom-ktorom
roku.
Na Božie narodenie (25.12.) sa
nevykonávali žiadne práce, varila sa iba
polievka. Je to sviatok uzatvorenej rodiny.
V tento deň boli aj krčmy zatvorené. Na
sv. Štefana (26.12.) sa chodilo na návštevy
vinšovať a pravidelne sa uskutočňovali
zábavy. Na Troch kráľov (6.1.) sa
svätila voda, krieda, a kňaz posviacal
novopostavené domy. Chodili betlehemáši
– betlehemci s betlehemom vinšovať do
všetkých domov, kde dostávali výslužky.
Niektoré zvyky a tradície sa v Úľanoch
zachovávajú dodnes. Aj keď mnohí z nás
na ne nedajú dopustiť, predsa len by
sme mali tieto vianočné sviatky myslieť
na to, čo je skutočne dôležité. A nie je
to hojnosť na štedrovečerných stoloch,
dôkladne poupratovaný dom, krásne
vyzdobený stromček či veľa darčekov pod
ním. Najmä pri ich rozbaľovaní často
zabúdame na to, že tu máme ešte jeden
veľký dar – narodenie Ježiša, Božieho syna.
Prežime i tento slávnostný vianočný čas
v radosti a pokoji a pokúsme sa urobiť ho
slávnostným aj pre tých, ktorí sú okolo nás.
Naučme sa tešiť sa zo života a nezabúdať
pritom na to, že skutočná radosť pramení
v Bohu. Buďme preto pripravení prijať
v prvom rade Jeho. A až potom darčeky...
Len takto totiž precítime skutočné čaro
Vianoc.
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Turnaj o Žitavský aj Úľanský pohár

Andrej
s deťmi
(vľavo),
TurnajHimpán
o Úľanský
pohárKristínkou
vyhralo naše
A mužstvo
Samkom
a Romankou
(vpravo)
po prvýkrát
v histórii na
domácej pôde
V Úľanoch nad Žitavou
organizátori z domácej TJ
pripravili „turnaj 2 v 1“. V nedeľu
23. júla sa tu totiž uskutočnil 30.

ročník turnaja všetkých Úľan na
Slovensku a zároveň 56. ročník
futbalového turnaja o Žitavský
pohár. Zúčastnili sa ho mužstvá

zo všetkých Úľan na Slovensku:
FC Ipeľské Úľany (VII. liga ObFZ
LV), ŠK Veľké Úľany (II. trieda
GA-Ša), OFK Pusté Úľany (MO
ObFZ GA) a TJ Lokomotíva
Úľany nad Žitavou (VI. liga
ObFZ NZ). V prvom zápase
s Ipeľskými Úľanmi vyhralo naše
mužstvo 3:2, čím sa automaticky
prebojovalo do finále, kde ho
čakal súper OFK Pusté Úľany.
Finálový zápas skončil remízou
1:1. Mužstvo Úľan nad Žitavou
napokon v pokutových kopoch
zvíťazilo 5:4, čím vôbec prvýkrát
v histórii turnaja o Úľanský pohár
vyhralo zápas na domácej pôde.
Domácemu tímu sa súčasne
podarilo obhájiť víťazstvo z
predchádzajúceho ročníka
v Ipeľských Úľanoch.

Výsledky turnaja:
Semifinále:
TJ Lokomotíva Úľany nad
Žitavou - FC Ipeľské Úľany 3:2
OFK Pusté Úľany - ŠK Veľké
Úľany 1:0
Stretnutie o 3. miesto:
FC Ipeľské Úľany - ŠK Veľké
Úľany 3:1
Finále:
TJ Lokomotíva Úľany nad
Žitavou - OFK Pusté Úľany 1:1,
na PK 5:4
Konečné poradie:
1. TJ Lokomotíva Úľany nad
Žitavou
2. OFK Pusté Úľany
3. FC Ipeľské Úľany
4. ŠK Veľké Úľany

Naše A mužstvo na turnaji o Úľanský a Žitavský pohár

Úľanská zástava viala na jednom z najvyšších vrchov Slovenska

Tajomník úľanských záhradkárov Oto Husár (vľavo) a
predseda Juraj Kmeťo (vpravo)

Tak ako sa na vrcholoch slovenských
štítov a holí vynímajú kríže ako znaky
slovenskej štátnosti a zvrchovanosti,
tak aj na Kriváni viala tohto roku
úľanská zástava. Na jeden z najvyšších vrchov Slovenska, do výšky 2494
m.n.m., sa v sobotu 2. septembra 2017
totiž vybrali dvaja úľanskí záhradkári,
aby naň vyniesli zástavu obce Úľany
nad Žitavou.
Predseda ZO SZZ Juraj Kmeťo a
tajomník záhradkárov Oto Husár s
Tajomník záhradkárov Oto Husár s rodinou
rodinou začali svoj výstup ráno o pol
ôsmej v lokalite Tri studničky, ktorá
je najčastejším východiskom výstupov na Kriváň.
Počiatočnú cestu lesom a neskôr kosodrevinou
im trochu komplikovalo sychravé počasie a najmä
hmla. Smerujúc stále vyššie bol terén vždy o niečo
náročnejší. Symbol slobody Slovákov a slovanskej
súdržnosti pokorili o druhej popoludní s pocitom
zadosťučinenia a s hrdosťou na rodný kraj.
V tento deň podnikol zložitý výstup i Zväz vojakov
Slovenskej republiky, ktorí zostávali verní svojej
tradícii a zúčastnili sa už 22. ročníka Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Vojaci potom
udeľovali účastnícke listy všetkým, ktorí v tento deň
Symbol slobody Slovákov dosiahli
pokorili jednu z najvyšších krás našich slovenských
v popoludňajších hodinách
hôr.

Takto si tu žijeme... v Úľanoch nad Žitavou
Narodili sa
Ľubomír Okoši............................................ jún 2017
Nela Výberčiová............................................ júl 2017
Tobias Šrank...........................................august 2017
Miroslav Adámik..................................október 2017
Damián Horník....................................október 2017
Kristína Husárová................................október 2017

Uzavreli manželstvo
MUDr. Michal Kuťka – MUDr. Dajana Malíková........ 26.08.2017
Martin Molnár – Eva Palkovičová............................. 08.09.2017
Ing. Daniel Bajaník – MUDr. Barbora Viteková....... 23.09.2017
Matúš Čvirik – Mgr. Eva Šimunková........................ 21.10.2017
Juraj Piršel – Michaela Turanová.............................. 28.10.2017
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Spoločenská kronika
Úľany nad Žitavou
jún – november 2017

Opustili nás...

Pavol Húdik.......................................................jún 2017
Jozef Grúber......................................................jún 2017
Dušan Palacka...................................................júl 2017
Ľudmila Vachová...............................................júl 2017
Štefan Kurča......................................................august 2017
Anna Kosibová..................................................august 2017
Valéria Stanová..................................................september 2017
Vladimír Lauro..................................................september 2017
Štefan Jakubík....................................................september 2017
Július Polák........................................................október 2017
Ľudmila Turanová.............................................október 2017
Pavol Baštrnák...................................................november 2017

Mesiac úcty k starším v Úľanoch nad Žitavou
Jeseň. Chladná, slnečná, no stále nádherná a
farebná. Tak ako plynie rok a menia sa jeho
ročné obdobia, tak plynie a mení sa aj život
človeka. Hovorí sa, že staroba je ako jeseň.
Obdobie, kedy sa ukáže celoročná námaha
každého jedného z nás. Obdobie, ktoré v
živote prinesie pokoj, múdrosť a zrelý pohľad
na život.
Každý z nás sa staroby bojí. Nechce ju prijať
ako súčasť života. Berie to ako niečo, čo
znamená koniec. Ale staroba je výzva. Učí
nás vážiť a užívať si každý jeden moment.
Momenty, medzi ktoré by som rozhodne
zaradila aj vystúpenie pre našich najmilších
a milovaných starých rodičov. V októbri totiž
slávia svoj sviatok všetci naši starí rodičia.
Október = Mesiac úcty k starším.

Tak ako po minulé roky, aj tentoraz si žiaci
miestnej základnej školy pripravili pestrý a
zaujímavý program. Dňa 26. októbra 2017 sa
uskutočnil deň otvorených dverí. Počas prvej
vyučovacej hodiny si rodičia i starí rodičia
mohli pozrieť činnosť svojich detí, ale aj činnosť ich učiteľov. Prváci boli nadšení, pretože
mohli svojim najbližším ukázať, čo všetko sa
už v škole stihli naučiť. Ani ostatní žiaci nepohrdli a na vyučovacích hodinách hrdo ukázali
svoje zručnosti a vedomosti.
Po prvej hodine sme sa všetci spoločne presunuli do priestorov telocvične, kde na všetkých
čakal naozaj úžasný program. Zúčastnili sa
ho všetci - od tých najmenších škôlkarov až
po najstarších deviatakov. Básničky, pesničky,
tančeky, ba dokonca divadelné predstave-

nie pobavili a dojali každého prítomného.
Deviataci si pripravili nádhernú prezentáciu,
ktorá rozplakala nejedného rodiča či starého
rodiča. Verím, že všetci boli spokojní, a že
vďaka nám aspoň na malý moment zabudli na
svoje starosti.
Úcta k starším by mala byť spontánna a sústavná. Nielen počas takýchto dní, ale neustále
počas celého roka. Veď naši starí rodičia si ju
zaslúžia. Celé roky tvrdo pracovali a nadobudli množstvo skúseností, ktoré s radosťou
odovzdávajú mladším. Preto si vážme každý
jeden deň, každý jeden úsmev a dokonca aj
slzu našich starých rodičov.
Autor článku: Natália Chovancová
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„Budúcnosť úľanského futbalu je v prípravke,“
zhodujú sa tréneri Jozef Chovanec a Martin Kosiba.

Jesenná časť futbalovej sezóny
bola podľa trénera „áčkarov“
Jozefa Chovanca nie veľmi
úspešná. Napriek 8. miestu
v tabuľke sa ale môžeme tešiť,
že nám v Úľanoch vyrastá nová
nádejná generácia mladých
hráčov v podobe prípravky.
Výkony hráčov neboli
zosúladené
Odkedy Jozef Chovanec trénuje
úľanských futbalistov, prvé
ročníky pod jeho vedením sa
dali považovať za napredujúce.
Preto mu nie sú ľahostajné nie
celkom dostačujúce výkony
hráčov v jesennej časti. Podľa
neho v družstve jednak zavládlo
isté uspokojenie, a jednak
svoju úlohu zohrali i dlhodobé
zdravotné problémy kľúčových
hráčov. „Pred rokom sme
točili 14 hráčov a teraz ich
bolo až 28, čiže hráči neboli
zosúladení a z toho dôvodu aj
ich výkony boli rozhárané,“
komentuje momentálnu situáciu
v A-mužstve. „Boli zápasy ako
napríklad Semerovo alebo
Michal nad Žitavou, kde sme

povedať, že celú jesennú časť sme
trpeli na ofenzívu, niektorí naši
útočníci boli zranení, niektorí
hráči nemohli prísť na zápas kvôli
zamestnaniu...“ Súčasne však
vyzdvihuje fakt, že majú Úľany
nad Žitavou jedno z mužstiev,
ktoré hrá relatívne s domácimi
hráčmi, čo sa nedá povedať
o iných kluboch.
Budúcnosť futbalu je v
prípravke
Novinkou vo futbalovom živote
obce je dozaista „prípravka“,
ktorú si pod trénerskú taktovku
zobral aktívny hráč A-mužstva
Martin Kosiba. Ten vysvetľuje,
že cieľom prípravky je pripraviť
a vychovať si vlastných chlapcov
do budúcna pre úľanský futbal,
konkrétne pre A-mužstvo.
„Začali sme tento rok v lete.
Minulý rok v zime som začal
trénovať žiakov, ktorí patrili pod
vyššiu kategóriu starších žiakov.
S trénerom Jozefom Chovancom
a predsedom TJ Andrejom
Sádovským sme sa dohodli, že
sa v prípravke začneme venovať
malým deťom.“ Družstvo žiakov

organizovať
turnaj medzi
sviatkami
v decembri,
na ktorý sme
pozvaní,“ hovorí
Martin Kosiba.
Dochádzku
detí na tréningy
hodnotí veľmi
pozitívne.
„Dvakrát
týždenne trénujú
a od decembra
prebiehajú
tréningy
v telocvični,
čiže ten rytmus
sa pomaly
Tréner A mužstva Jozef Chovanec
zapracováva.
Povedal by som,
zavlažovanie, o ktorom si dovolím
že na dedinskú úroveň je ich
tvrdiť, že nemajú ani štadióny
účasť na tréningoch a zápasoch
niektorých okresných miest,“
veľmi slušná.“
chváli
Jozef Chovanec súčasný
Výchova mladých hráčov
stav futbalového ihriska. „Je to
vyžaduje čas
len na prospech obce, pretože
Jozef Chovanec taktiež vidí veľkú
štadión, ktorý tu v Úľanoch nad
budúcnosť chlapcov v prípravke.
Žitavu je, patrí v okrese k top
Zároveň však upozorňuje, že
si futbalová obec i fanúšikovia
ihriskám. Samozrejme práce je

A mužstvo a prípravka. (foto: Martin Husár)
jednoznačne vyhrali, no boli
i zápasy ako Dolný Ohaj či
Bánov, kde bolo jasne cítiť, že
neúčasť našich kľúčových hráčov
v samotnej hre jednoducho
chýba.“
Trénovať budú aj v zime
Aby si úľanskí futbalisti zlepšili
svoje výkony, v tréningoch
nebudú poľavovať ani cez zimu.
„Každú stredu budeme mávať
tréningy v telocvični v Dolnom
Ohaji, ktorú využijeme najmä
na prácu s loptou, aby chlapci
nevyšli z cviku,“ hovorí tréner
A-mužstva. Ku kádru je ale
kritický. Podľa neho musí prísť
k zmene už len kvôli tomu,
že niektorí hráči nespĺňajú
stanovené kritériá. „Budeme
sa snažiť doplniť to kvalitným
jedným alebo dvomi hráčmi
do ofenzívnej činnosti. Dá sa

teda zrušili a začali sa naplno
venovať prípravke.
Oblastný futbalový zväz udelil
výnimku
Keďže A-mužstvo môže pôsobiť
v lige iba za účasti nejakého
mládežníckeho družstva
a prípravka do tohto nespadala,
vyšiel im v ústrety samotný
Oblastný futbalový zväz Nové
Zámky, ktorý dovolil zaradenie
prípraviek do ligy. „Detí je málo,
a to nebol len problém Úľan nad
Žitavou, ale viacerých klubov,
ktoré nevedeli dať dokopy tím.
Teraz si vďaka ústretovému
prístupu Oblastného futbalového
zväzu môžeme vychovať novú
generáciu hráčov,“ objasňuje
situáciu Jozef Chovanec. „V
rámci prípravky sme už odohrali
nejaké zápasy a momentálne
nás oslovili z Bešeňova, že budú

budú musieť zvyknúť na túto
prechodovú fázu žiaci – dorast
– muži. „Je to dlhodobé obdobie
a málokto má súcit čakať toľko
rokov. U nás je to našťastie dobre
rozbehnuté. V Šuranoch máme
približne 5-7 hráčov, ktorých
budeme môcť v krátkej dobe
použiť. A to je veľmi dôležité.
Treba sa venovať mládeži a čo
najviac ju posunúť do tých
väčších miest, aby sa potom hráči,
ktorí sa neuchytia, vrátili naspäť
do našej obce. Toto je ten trend
a my ho musíme zachytiť.“
Nový závlahový systém
Kvalitu hry do istej miery
ovplyvňuje i kvalita futbalového
ihriska. Práve to sa tohto roku
dočkalo nového závlahového
systému. „Môžeme byť naozaj
obci vďační, že dovolila, aby
sme tu mohli vybudovať toto

tu ešte veľa, ale za to, ako dobre
je o všetko postarané, vďačíme
najmä Starým pánom (1. FC),
ktorí sa maximálne snažia byť
nápomocní vo všetkom, čo je
na futbalovom ihrisku potrebné
urobiť. Klobúk dolu pred nimi.“
Prípravné zápasy v budúcom
roku
Prvý prípravný zápas čaká našich
futbalistov 20. januára 2018 s
Kmeťovom, potom si zmerajú sily
s Pribetou doma-vonku a Šaľou
doma-vonku. Generálka na prvý
majstrovský zápas sa odohrá už
tradične s obcou Maňa. Ostáva
nám teda len veriť, že úľanskí
futbalisti svoje výkony zjednotia
a v tabuľke postúpia z aktuálneho
ôsmeho miesta o pár priečok
vyššie.

