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Takto si tu žijeme... v Úľanoch nad Žitavou
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Vážení spoluobčania,
využívam túto príležitosť, aby som
sa vám, čitateľom a spoluobčanom,
naposledy prihovoril a úprimne
poďakoval za spoluprácu, ochotu a
pomoc počas posledných ôsmich
rokov. Myslím si, že za toto dlhé
obdobie sa nám spoločne podarilo v
obci urobiť veľký kus práce a aktivít,
ktoré nielen skrášlili a zveľadili obec,
ale aj zlepšili život našich občanov.
Ďakujem preto všetkým tým, ktorí
mi v komunálnych voľbách v sobotu
10. novembra odovzdali svoj hlas.
Žiaľ, nestačilo to na to, aby som
mohol i naďalej pokračovať v rozvoji
našej obce. Mojím predsavzatím
totiž bolo toho samozrejme urobiť
viac... Každý, kto čo i len trochu vie,
ako to v samospráve funguje a vie aj
niečo o práci starostu, zaiste uzná,
že sa nedá všetko jednoducho a bez
problémov zariadiť tak, aby boli
všetci so všetkým spokojní. Určite
som sa dopustil nejakých chýb, no

nebolo to nikdy so zlým úmyslom
niekomu uškodiť či ublížiť. Od
samého začiatku v roku 2010 som
sa snažil svoju prácu vykonávať
čestne, zodpovedne a svedomito.
Odchádzam s pocitom dobre
vykonanej práce a obec odovzdávam
v oveľa lepšej kondícii, ako som ju
preberal ja. Na záver by som sa chcel
poďakovať zamestnancom obce,
poslancom obecného zastupiteľstva
a všetkým ľuďom, s ktorými som
v priebehu funkčného obdobia
spolupracoval. Obci prajem, aby vo
svojom rozvoji stále napredovala a
aby sa stala pekným miestom pre
život nielen našich občanov, ale
aj tých, ktorí sem prídu po nás...
Budúcnosť obce totiž závisí od
nás všetkých, od každého jedného
okamihu, ktorý jej venujeme.
Keďže sa blížia najkrajšie sviatky v
roku, želám vám príjemne prežité
a požehnané vianočné sviatky.

Prežime ich spoločne v kruhu
rodiny a blízkych a s pokojom a
porozumením privítajme i Nový rok
2019!

S úctou,
Ing. Juraj Ostrožlík
odchádzajúci starosta obce

Svätomartinské požehnanie mladých vín má v obci už osemročnú tradíciu
Ak sa začne hovoriť o víne, niekto by sa mohol začať hneď
usmievať, pretože mu v mysli automaticky evokuje opojný
nápoj. Už ale nerozmýšľa, prečo Boh stvoril takéto ovocie a
ako ho upotrebiť. Že strapec hrozna znamená prísun vitamínov, minerálov a antioxidantov, že je osožný zdraviu a bráni
zákerným chorobám. A že osvieži taktiež šťava z neho a potom
i víno... O tom, čo je potrebné k tomu, aby sa dosiahol dobrý
výsledok vinohradníckej práce a koľko roboty je za týmto všetkým, vedia najlepšie sami vinári. Ako tajomne sa z vody, slnka
a zeme stane strapec, ako úžasne sa z vytlačeného muštu stáva
čisté víno, so svojou chuťou a vôňou. Všetko toto je výsledkom
námahy a starostlivosti človeka, ale najmä požehnaním od
Stvoriteľa, lebo on dáva zdravie, aby sme mali schopnosť pracovať, ale i príhodné počasie – vodu, slnko, vietor...
No je pravdou, že je práve na samotnom človeku,
ako dobre spracuje Bohom požehnanú úrodu.
Aj takéto myšlienky predniesol vo svojom
príhovore farár našej obce vdp. Milan Šuliak
pri príležitosti Svätomartinského požehnania
mladých vín, ktoré zároveň aj požehnal. „Nech
vašu prácu a vás požehná náš dobrý Pán, aby ste
dobre a pozorne robili všetko tak, ako tú prácu s
vinicou a hroznom. Aby stretnutia pri víne neboli
len prejavom priateľstva, ale tiež prejavom úcty k
druhým.“ Aj vo Svätom Písme je totiž napísané:
Víno je od počiatku stvorené na obveselenie, ale
nie na opilstvo. Mierne požitý nápoj je zdravý pre
dušu i telo. Len mnoho požitého vína spôsobu-

je podráždenosť, hnev a mnohé iné škodlivé prípady (Sir 31,
35.37-38). „Preto by sme mali všetko dobré dobre používať.
Aby sme sa neminuli cieľu, pre ktorý existujú, aby sme boli
spokojní a najmä aby sme konali bohumilo.“
8. ročník Svätomartinského požehnania mladých vín sa tento
rok konal 17. novembra v kultúrnom centre a medzi 33 vzorkami od vyše dvadsiatich pestovateľov dominovali väčšinou
tradičné odrody ako rizling vlašský, rizling rýnsky či veltlínske
zelené. Príjemne strávené popoludnie oživila svojimi melodickými piesňami hudobná skupina Duo Fun a podporiť záhradkárov svojou prítomnosťou prišiel aj novozvolený starosta obce
Ing. Rudolf Frýželka.
- maja -
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Vážení
spoluobčania,
ďakujem vám, že ste sa zúčastnili
komunálnych volieb a ďakujem
všetkým občanom, ktorí mi vo voľbách
prejavili dôveru. Iba vďaka vám
môžem moju ochotu a chuť pracovať
pre obec a moje pracovné skúsenosti
premeniť na činnosť, ktorá bude viesť
vami očakávanému rozvoju Úľan nad
Žitavou. Chcel by som poďakovať aj
tým občanom, ktorí mi dôveru nedali.
Vnímam to ako výzvu do budúcna.
Tohtoročné
komunálne
voľby
priniesli zmenu ako vo funkcii starostu, tak aj medzi
poslancami. Zvolili ste si nové osobnosti s nádejou, že
príde zmena aj do koloritu našej obce. Blahoželám
každému novozvolenému poslancovi a teším sa na našu
spoluprácu. Nemôžem však nespomenúť ľudí, ktorí boli
v zastupiteľstve obce predchádzajúce volebné obdobie.
Tak ako chceme my, novozvolení zástupcovia obce, robiť
všetky veci podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia,
tak sa to snažili robiť aj oni a za to im patrí moja vďaka.
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Zložením
slávnostného
sľubu
preberám spolu s poslancami veľký
záväzok konať vždy pre dobro obce. V
nasledujúcich štyroch rokoch sa budem
snažiť rozhodovať čestne, rozpočet
používať uvážlivo a pre rozvoj obce,
tovar a služby obstarávať transparentne,
propagovať obec, občianske združenia
a ľudí v nej úderne, a hlavne intenzívne
komunikovať s vami, vážení občania.
Komunikácia sa vždy týka dvoch
a viacerých strán, preto budem
očakávať, že ten pomyselný rozhovor
budete viesť aj vy so mnou. Verím,
že prosperujúca obec je výsledkom
aktívnej komunikácie medzi občanmi
a starostom.
Záverom mi s blížiacimi sa vianočnými
sviatkami neostáva nič iné, len zapriať
Vám v mene obecného zastupiteľstva, v mene všetkých
zamestnancov obce, ale aj osobne, krásne a pokojné
vianočné dni. Prežime tieto sviatky naplnení láskou
v kruhu svojich blízkych, spomeňme si na priateľov,
rodákov z Úľan nad Žitavou, ktorí možno pracujú alebo
sú v zahraničí, a hlavne - udržme si tento okamih v mysli,
aby nás posilňoval celý budúci rok.

Ing. Rudolf Frýželka, novozvolený starosta obce

Novozvolené obecné zastupiteľstvo aj so starostom v Úľanoch nad Žitavou

Zľava: Marcel Čvirik, Martina Kosibová, Alena Červenková, starosta obce Ing. Rudolf Frýželka, Juraj Chovan, Veronika Fialová,
Mgr. Sabína Ostrožlíková, Mgr. Ľubica Cendrowicz, Ing. Šimon Laho (na fotografii chýba novozvolený poslanec Ondrej Turan).
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„Škola vychováva mladých ľudí, ktorí v budúcnosti budú
tvorcami a zrkadlom našej spoločnosti,“ hovorí riaditeľka Základnej
školy s Materskou školou v Úľanoch nad Žitavou Mgr. Oksana Ostrožlíková.

Pred šestnástimi rokmi ju jej životná
cesta priviedla do Úľan nad Žitavou.
Na malej obci sa jej páčil pokojný
život, príroda a rodinné prostredie.
Práca v základnej škole jej aj cez žiakov
dovolila lepšie spoznať život celej
dediny. Mgr. Oksana Ostrožlíková
hovorí, že byť učiteľom v tejto dobe je
ťažké. Na jednej strane musí vystupovať
ako učiteľka a riaditeľka školy, no na
strane druhej má pred sebou deti
svojich dobrých známych, členov rodiny.
Osobne ju však práca s deťmi napĺňa
radosťou z ich úspechov, úprimnosti
a bezprostrednosti, ktorá je vlastná iba
deťom.
o Ešte pred rokom ste pôsobili ako
poslankyňa obecného zastupiteľstva,
no potom ste sa naplno začali venovať
chodu Základnej školy s Materskou
školou v Úľanoch nad Žitavou ako
jej riaditeľka. Zdá sa teda, že Vám na
živote a mladej generácii v obci naozaj
záleží...
- Vizitkou prosperujúcej obce je
zriadená farnosť, materská škola
a základná škola, rozvinuté sociálne
služby pre občanov obce. Všetky tieto
odvetvia sú dôležité pre spoločný a
spokojný život. Aby vládol pokoj v obci,
musíme nájsť spoločnú cestu, ako
dobre a slušne vychádzať medzi sebou,
a spoločne sa podieľať na dianí v obci.
Práve také inštitúcie ako materská
a základná škola by mali v deťoch
rozvíjať túto vlastnosť, samozrejme
v spolupráci s rodičmi. Škola vychováva
mladú generáciu, vychováva ľudí, ktorí
v budúcnosti budú tvorcami a zrkadlom
našej spoločnosti.
Čo si na Vašej škole najviac ceníte
a vážite?
Na našej škole si vážim svedomitú
prácu svojich kolegov. Hoci sme malý
kolektív, všetci sa snažíme pre žiakov

vytvoriť také prostredie, aby sa v škole
dobre cítili, aby mali pocit bezpečia
a pochopenia, aby vedeli, že sme
tu pre nich. Učíme ich rešpektovať
vyučujúcich, spolužiakov i všetkých ľudí,
s ktorými dennodenne prichádzajú do
kontaktu. V našej práci sa častokrát s
stáva, že nielen my dospelí učíme deti,
ale i ony nás posúvajú svojimi nápadmi
vpred. Tiež si vážim spoluprácu rodičov
so školou, ktorá spočíva nielen v riešení
prípadných problémov ich deti, ale
i mimovyučovacích aktivít.
o Vďaka Vášmu úsiliu a spolupráci
s obecným úradom sa podarilo počas
leta zrekonštruovať telocvičňu... Je
ešte niečo nové na pôde ZŠ s MŠ?
- V spolupráci s obecným úradom bol
vypracovaný plán zateplenia materskej
školy a vybudovanie nového vchodu pre
žiakov základnej školy. Pevne veríme,
že bezpečnosť žiakov bude prvoradá pri
posudzovaní prideľovania finančných
prostriedkov pre bežný chod školy. V
školskej knižnici chýbajú nové tituly
kníh a cudzojazyčné prekladové knihy,
tiež je potrebné zaobstarať didaktické
pomôcky pre vyučovací proces. Naším
úsilím bude zapájať sa do rôznych
projektov, aby sme tento jav odstránili.
V rámci schválených projektov boli
zakúpené dva dataprojektory, notebook,
reproduktory, mikrofóny, športové
oblečenie a športové potreby, ktoré
sú nevyhnutné na plnohodnotné
vyučovanie. Rada rodičov sa taktiež
zaujíma o život žiakov na škole. Zakúpili
do triedy dataprojektor, knihy do
školskej knižnice a učebnice anglického
jazyka pre žiakov.
o Ako škola určite organizujete
viacero podujatí a zapájate sa do
rôznych zaujímavých projektov. Ktoré
majú podľa Vás pre školu najväčší
význam?

Zrekonštruovaná telocvičňa

Riaditelka ZŠ s MŠ
Mgr. Oksana Ostrožlíková
- Na škole organizujeme rôzne
podujatia, do ktorých sa žiaci radi
zapájajú. Najväčší význam majú pre
našu školu projekty „Fegýmešská
historická mapa regiónu“ a „Športujme a
nesurfujme“. Sú realizované s finančnou
podporou Nitrianskeho samosprávneho
kraja. Vďaka aktivitám projektu
mali žiaci vytvorené podmienky pre
zmysluplné spoznávanie a zachovanie
ľudových tradícií. Nenásilným
spôsobom prebádali krásu svojho
regiónu. Aj preto sme sa zamerali na
upevňovanie regionálneho povedomia
so špecifikami orientácie na minulosť,
súčasnosť a budúcnosť, a následné
posilnenie hlbšieho pochopenia
regionálnej výchovy. K podaniu
projektu „Športujme a nesurfujme“ nás
inšpiroval súčasný stav pohybových
aktivít u žiakov. Našou snahou bolo
posilniť výchovu k zdravému životnému
štýlu, zlepšiť pohybové aktivity nielen
v škole, ale i v prírode, a dosiahnuť v
spolupráci s rodičmi lepšie výsledky
fyzickej zdatnosti detí. Tá je dnes
alarmujúca a má stúpajúcu tendenciu.
Obsahom ďalšieho projektu EkoAlarm
bolo zabezpečiť priamy kontakt žiaka
so separovaním a možnosťou ďalšieho
využívania separovaného odpadu so
zameraním na poznanie, pochopenie
a na dôležitosť separovania odpadu pre
Zem a život na nej. V decembri bude
prebiehať projekt vytvorený školou
pod názvom „Darujme radosť a úsmev
iným“, cieľom ktorého je naučiť žiakov
spolupatričnosti voči iným ľuďom,
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naučiť ich vedieť nielen prijímať dary,
ale ich aj rozdávať či robiť nezištné veci.
Bude zorganizovaná zbierka šatstva,
hračiek a kníh pre deti v detských
domovoch.
o V akých smeroch žiaci najviac
vynikajú a akými najväčšími úspechmi
sa môžu pochváliť?
- Najväčším úspechom školy sú šťastné
a spokojné deti, ktoré sú vybavené
potrebnými znalosťami, vedomosťami a
postojmi. Na pôde školy v záujmových
útvaroch pracujú so žiakmi okrem
pedagogického zboru aj externí tréneri
a hudobníci. Naším zámerom je
vyhľadať a ďalej pestovať u žiakov ich
talenty a schopnosti. V športovej oblasti
máme talentovaných žiakov: M. Husár
– vrh guľou a hod oštepom, V. Ďurinová
– vrh guľou, S. Mocková, D. Juríček, A.
Vacho – streľba zo vzduchovej pušky.
Žiaci školy navštevujú aj iné športové

Žiaci vďaka projektu Fegýmešská
historická mapa regiónu spoznávali
krásy svojho regiónu
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Exkurzia žiakov v Atlantise v Leviciach
kluby zamerané na futbal, karate,
atletiku alebo tanečný krúžok. Úspešnou
riešiteľkou matematických súťaží je S.
Mocková.
o Aké sú Vaše ciele a predsavzatia so
školou do budúcna? Kam chcete, aby
sa uberala?
- V tejto neľahkej situácií, keď máme

nízky počet žiakov na škole, je ťažké
plánovať niečo veľké. Popri urobenej
práci je ešte určite množstvo toho, čo
môžeme a musíme zlepšovať. Navyše
vývoj nezastavíme. To, čo stačilo dnes,
zajtra už stačiť nebude. Každodennou
prácou celého kolektívu materskej
a základnej školy chceme dosiahnuť,
aby škola plnohodnotne fungovala
a spĺňala požiadavky kladené vyššími
inštitúciami. Do budúcnosti plánujeme
okrem vybudovania nového vchodu
do základnej školy spraviť aj nové
doskočisko do piesku na školskom
ihrisku a osvetliť tmavé zákutia školy
s cieľom zamedzenia vandalizmu.
A v neposlednom rade aj naďalej
zveľaďovať areál materskej a základnej
školy.
- MM -

Farnosť Úľany nad Žitavou má nového kňaza
Dňa 24. júna sa v miestnom farskom kostole sv. Martina konala
rozlúčková sv. omša s ThDr. Štefanom Vojtekom, PhD., ktorý
sa na základe rozhodnutia nitrianskeho biskupa Mons. Viliama
Judáka o preložení stal dňom 1. júla 2018 farárom v obci Komjatice. Vo svojom krátkom záverečnom príhovore sa poďakoval
všetkým veriacim za aktívnu spoluprácu a za to, že ich mohol
dlhých desať rokov viesť na ceste k Bohu. Svoje poďakovanie mu
zasa v mene všetkých veriacich vyslovila Mgr. Jana Malíková a
za obec starosta Ing. Juraj Ostrožlík. Hoci sme boli plní smútku z odchodu kňaza, ktorý nám za tie roky prirástol k srdcu, o
týždeň neskor, v nedeľu 1. júla, sme v našej farnosti na rannej sv.
omši s očakávaním vítali nového duchovného otca – Mgr. Milana Šuliaka. V mene svojom i v mene obce ho privítal starosta
Ing. Juraj Ostrožlík, ktorý mu poprial úspešné účinkovanie v
našej farnosti a zároveň ponúkol pomoc, ako aj spoluprácu vedenia obce. Vdp. farár Milan Šuliak pochádza z Miloslavova a
jeho predchádzajúcim pôsobiskom bola farnosť Krásno. Pevne
veríme, že sa u nás bude cítiť dobre, preto nám ostáva zaželať
mu ešte veľa zdravia a Božieho požehnania pri vykonávaní tejto
náročnej služby, ako i veľa sily a vôle pri spravovaní našej farnosti.
- maja -

Takto si tu žijeme... v Úľanoch nad Žitavou

6

Úspechy našich občanov siahajú až za hranice Slovenska
O tom, že viacerí Úľančania robia dobré meno obci a svojimi úspechmi reprezentujú nielen seba, ale aj svoju rodnú dedinu, ste sa určite dočítali v predchádzajúcich číslach nášho obecného časopisu. Tento rok vo svojom snažení
pokračujú a na kontá si pripisujú viacero skvelých umiestnení.

Majsterka Slovenska v brokovej streľbe v disciplíne
skeet 2018

Úľany nad Žitavou majú ďalšiu majsterku Slovenska v streľbe! V dňoch
21.-23. septembra 2018 sa konali v Národnom streleckom centre v Trnave
Majstrovstvá Slovenska brokových disciplín. Adela Supeková si vydobyla 1.
miesto, čím sa stala majsterkou Slovenska pre rok 2018 v disciplíne skeet v
kategórii dorastenky. Na to, že sa tomuto športu venuje iba od roku 2016, je
to rozhodne veľký úspech. „Na moju prvú súťaž som išla po roku trénovania,“
Adela Supeková ako majsterka
spomína na svoje začiatky.
Slovenska v brokovej streľbe
„Prípravy začínali od prvého
tréningu a k tomu, aby som sa
stala majsterkou Slovenska, som
musela absolvovať nielen množstvo tréningov na strelnici, ale i silové a kondičné tréningy v posilňovni.“ Zo svojho skvelého výsledku z Národného streleckého centra v Trnave sa však veľmi teší. „Je
to odmena za všetky tréningy a dni strávené na strelnici,“ uzatvára mladá strelkyňa.

Poštový holub chovateľa Mariána Fibicha ako olympionik
v roku 2019 v poľskej Poznani

Poštový holub Mariána Fibicha
sa zúčastní olympiády poštových
holubov v Poľsku

Keď Marián Fibich začínal v roku 2014 s holubárstvom, sníval o tom, že sa raz jeho poštový holub
dostane na olympiádu. Olympiáda je totiž pre holubára presne taký istý úspech ako pre športovca.
Už len účasť na nej sa dá pokladať za veľký triumf. „Mne sa to podarilo veľmi rýchlo. Je pravda, že
som mal dobrého učiteľa - môjho ocina, a práve teraz mi veľmi pomáha už aj moja manželka,“ hovorí zanietený chovateľ poštových holubov. Ako ďalej dodáva, chce to veľa času, driny a takisto ako v
športe aj kus šťastia. To ale prichádzalo postupne. Najprv sa jeho holuby dostali na oblastnú výstavu
OZ Nitra, potom sa pošťastila i celoštátna výstava v Trenčíne v roku 2017. Hoci minulý rok bol na
väčšie úspechy trochu skromný, tento rok predčil všetky očakávania. Holub „4“ sa stal suverénnym
víťazom v OZ Nitra v kategórii Šport G (Eso ročiak) a to s koeficientom 9,030, čo mu zabezpečilo
aj prvé miesto v Západoslovenskom regióne a 2. miesto na Slovensku. „A keďže prví traja holuby zo
Slovenska postupujú na olympiádu do poľskej Poznane v budúcom roku, ten môj je takisto medzi
nimi,“ teší sa zo svojho úspechu Marián Fibich. Nám ostáva už len zaželať mu veľa šťastia a čo možno najrýchlejší dolet domov do cieľa.

Žitavské vinice v TOP 3 v najväčšej svetovej súťaži vín
AWC Vienna v Rakúsku

„Malé vinárstvo, veľké vína,“ píše sa na oficiálnej webovej stránke vinárstva Žitavské vinice.
A tieto slová to dokazujú na mnohých súťažiach, z ktorých si vinári Jozef Teplan a Tomáš
Strelinger odnášajú len popredné umiestnenia. Ich vína raz opäť bodovali na jednej z najväčších svetových súťaží vín v Rakúsku na 15. ročníku AWC Vienna 2018. „Dve zlaté medaily za
červené suché vína nás utvrdili v tom, že snaha o výrobu veľkých červených vín na Slovensku má zmysel. Devín a novinka Dunaj rosé nás potešili striebornou medailou, rovnako ako
slamový Rizling vyrobený z hrozna cukornatosti neuveriteľných 50° NM,“ neskrývajú svoju
radosť z ocenení majitelia Žitavských viníc, ktorí do poslednej chvíle bojovali o titul šampióna
červených suchých vín. Ten im napokon ušiel naozaj iba o vlások. No vo svetovej konkurencii
je to aj napriek tomu mimoriadny úspech. Ich víno sa spomedzi 12 000 súťažiacich vín a viac
ako 1100 vinárstiev od Ameriky až po Austráliu umiestnilo v TOP 3, čo svedčí nielen o vysokej
efektivite, ale aj vyrovnanej kvalite ich produkcie. Srdečne gratulujeme!

Žitavské vinice opäť bodovali na
najväčšej výstave vín vo Viedni

Výstava ovocia, ze

Vďační Bohu za dar tohtoročnej bohatej úrody
výstavu ovocia, zeleniny a kvetov, spojenú so sú
Po nedeľnej sv. omši, na ktorej vdp. Milan Šuliak
centre 34 vystavovateľov prezentovalo dokopy 7
ným spestrením bolo sedem naaranžovaných s
úľanské rodiny. Okrem toho sa prezentovali i ž
nápadmi, ako svoju šikovnosť a kreativitu zhmot
ovocia, zeleniny a kvetov... Návštevnosť výstavy
Základnej organizácie Slovenského
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V šťastí i v nešťastí, v zdraví aj v chorobe si svoju
manželskú lásku dokazujú už dlhých 70 rokov

Keď sa dnes mladí ľudia rozhodnú vstúpiť do manželstva,
sľubujú si v kostole vernosť a lásku nielen v tých radostných
chvíľach, ale aj v tých ťažkých. No niektorí pri najbližšej kríze
na svoje sľuby akosi zabudnú a častokrát spolu neoslávia ani
piate či desiate výročie sobáša. Naopak, veľkou raritou sú
v dnešnej dobe manželstvá, ktoré si spoločne pripomínajú
„striebornú“ či dokonca „zlatú“ svadbu. Vedeli ste ale, že v našej
obci žije manželský pár, ktorý si svoju lásku dokazuje dovedna
už 70 rokov? „Platinovú“ svadbu oslávili tento rok v septembri
manželia Ikrényiovci.

o Ako sa traja mládenci zo Šurian zahľadeli do troch
Úľančaniek

- Pán Michal Ikrényi si na zoznámenie sa so svojou manželkou
Máriou, rod. Riškovou, spomína veľmi presne.
Bolo to v období, keď pracoval na mostoch
a voda z korýt riek sa vylievala. S kamarátom
Jožom Lehotským chodievali do Úľan na
koňoch a časom sa k nim pridal i kamarát
Jožo Plevka. Obaja si tam totiž vyhliadli dve
sesternice, ktoré sa im páčili. Tou treťou bola
budúca Michalova manželka Mária. „Práve boli
hody, keď sme sa s mojimi kamarátmi vybrali
k muzike a naraz tam prišli všetky tri,“ hovorí
pán Michal a dodáva, že svoju manželku
vtedy ešte dobre nepoznal. No hoci má už
91 rokov, pamätá si všetko do najmenších
detailov. „Neskôr som jej chodil pomáhať,
keď robila pri moste smerom na Šurany, kde
bola vtedy zasadená kukurica. Takto sme sa
zoznámili.“ Postupom času prerástlo ich priateľstvo v lásku,
a tak sa nakoniec 18-ročná Mária s o tri roky starším Michalom
zosobášili v miestnom kostole.

o Ani dlhé odlúčenie nepoznačilo ich manželský život

- Písal sa rok 1948, keď musel o jedenásť dní po sobáši pán
Michal narukovať na vojenský výcvik do Písku v južnom
Česku... Jeho manželka bola doma bez neho celých šesť
mesiacov. A čo počas tohto dlhého obdobia robila? „Bola som
sama jedna jediná, nemala som žiadnych súrodencov, tak
som musela pomáhať svojim rodičom.“ Ani pre pána Michala
nebol čas na vojne jednoduchý. Keď po dlhých mesiacoch
prišiel domov, vrátil sa späť k práci vo výkupnom podniku,
z ktorého potom odišiel robiť do ČSAD a odtiaľ na Okresný
stavebný podnik, kde až do svojho dôchodku pôsobil ako vodič

nákladných áut. Veľmi presne si spomína aj
na obdobie, kedy sa rozhodli postaviť si svoj
nový dom. „Začali sme ho stavať v čase, keď
som v roku 1953 musel odísť na manévre.
Hovoril som svojej žene, že by sme mali aspoň
vykopať základy.“ Cítenka pod mostom sa
však vylievala z koryta. Pán Michal bol práve
na manévroch, keď základy stúpajúca voda
z rieky zaliala. „Všetko padlo dole, musel som
povyhadzovať blato a začať odznova...“ Podľa
jeho slov voda vtedy siahala až ku kostolu.
I napriek mnohým nepriaznivým okolnostiam
a ťažkostiam si svoj vlastný dom nakoniec
postavili, aj vďaka ochotnej pomoci rodiny
a kamarátov.

o V znamení „požehnanej“ svadby

- Život v tých časoch bol zaiste ťažší ako dnes.
Dnešná mladá generácia si to vie už asi len ťažko predstaviť.
I cez to všetko ale dlhoročné manželstvo Márie a Michala
trvá dodnes. Manželia Ikrényovci majú dve dcéry, päť vnúčat
a jedenásť pravnúčat. Pri príležitosti tejto „požehnanej“ svadby
bola za nich odslúžená sv. omša ako poďakovanie Pánu Bohu
za šťastne prežitých 70 rokov manželského života. Veď sú
napokon pekným príkladom toho, že pravá láska trvá celý život.
A čo by odporučili mladým ľuďom do ich spoločného života?
Pán Michal v tom má jasno. „Aby mali viac citu jeden pre
druhého. Dnes sa mladí zoberú, využijú a rozídu... Nehovorím,
že v našom manželstve nikdy neprišlo k hádke, no môžem
povedať, že sme jeden v druhom našli oporu na celý život.“ Čo
dodať na záver? Už len želanie, aby manželia Ikrényiovci prežili
ešte mnoho šťastných rokov v láske, porozumení a v zdraví.

eleniny a kvetov

y miestni záhradkári i tentoraz usporiadali
úťažou o najkrajšie jablko a hrušku dediny.
k požehnal plody našej zeme, v kultúrnom
77 vzoriek jabĺk a 15 vzoriek hrušiek. Pekstolov, ktoré si na starosť zobrali jednotlivé
žiaci základnej školy svojimi vynikajúcimi
otniť do očarujúcich výtvorov zo sezónneho
y prevýšila minulé roky, čomu sa členovia
zväzu záhradkárov veľmi tešili.
dvojstranu pripravila: Maja Májeková
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„Každému z občanov bola zverená naša obec a je na nás,
či sa budeme len prizerať alebo priložíme ruku k dielu,“
hovorí novozvolená poslankyňa obecného zastupiteľstva Mgr. Ľubica Cendrowicz.

Tvrdí o sebe, že ju v obci každý dobre pozná, pretože tu býva
odmalička, hoci teraz sa trochu skrýva za poľským priezviskom.
Ľubica Cendrowicz je s obcou spätá od mala – navštevovala tu
materskú i základnú školu, následne vyštudovala Gymnázium
v Šuranoch a potom ju jej kroky zaviedli na štúdium anglického
a slovenského jazyka na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Vďaka svojim rodičom sa počas štúdia na vysokej škole dostala do
Anglicka, kde neskôr prežila zopár rokov svojho života. Tam napokon
stretla aj svojho manžela, s ktorým má štyri deti. Momentálne
žije a pracuje ako učiteľka v našej obci, no súčasne je aj jednou
z novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.
o Odkedy si sa viac začala zaujímať o život v našej obci?
- O život v obci som sa začala zaujímať už počas štúdia na strednej
škole aj s ďalšími mladými ľuďmi. Prekážalo nám, že ako mladí sa
nemáme kde stretávať, nemáme kde zdieľať naše životy. Jedinými
možnosťami boli tri pohostinstvá, park či autobusové zastávky.
Okrem toho to boli „diskotéky“ na hody a počas letných prázdnin. Po
čase sme si však v priestoroch našej terajšej fary vytvorili pastoračné
centrum, kde som prežila nezabudnuteľné roky môjho života.
o V Úľanoch bývaš odmalička... Ako sa ti tu žije? S čím si spokojná
a naopak, čo by sa malo začať v prvom rade riešiť?
- Neviem prečo, ale k našej dedine mám hlboký citový vzťah. Práve
ten ma prinútil vrátiť sa späť zo zahraničia. Roky strávené v Londýne
mi dali veľa, no túžba, aby moje deti prežili také detstvo ako ja, bola
silnejšia. Hoci sa tu veľa vecí zmenilo a väčšina mojich známych sa
odsťahovala, stále je tu to čaro, ktoré vám naša dedina ponúka. Málo
ľudí si to však uvedomuje, kým o to neprídu. Musím však povedať,
že nielen moja rodina, ale podľa mňa sa to týka i viacerých mladých
rodín, čelíme problému s bývaním. Prečo by sme mali odchádzať len
preto, lebo nám ponúknu stavebné pozemky vo vedľajších dedinách
alebo cenovo prijateľnejšie domy? Práve s týmto súvisí aj budúcnosť
našej dediny.
o Ľudia si ťa zvolili za poslankyňu obecného zastupiteľstva. Čo ťa
motivovalo kandidovať na túto funkciu?
- V prvom rade by som sa rada poďakoval ľuďom za prejavenú
dôveru. A čo ma motivovalo kandidovať? Ako som už spomínala, za
tie roky čo som žila mimo našej obce, sa tu veľa vecí zmenilo. Myslím
si ale, že ako lavice veriacich v kostole, ktoré zívajú prázdnotou,
tak aj lavice žiakov v škole zívajúce prázdnotou veľmi súvisia so
záujmom o dianie v obci. Pamätám si, koľko žiakov navštevovalo
našu základnú školu a koľkí z nás sme chodili na sv. omše nielen
v nedeľu, ale aj cez týždeň. Ako deti sme chodili do spevokolu, na
rôzne kresťanské festivaly, stretnutia mládeže a rôzne výlety. Spája nás
veľa spoločných zážitkov a život, ktorý sme naozaj žili. Ako učiteľka
však vidím mladých ľudí, ktorých nemá čo spájať. Veľa žiakov chodí
do školy mimo našej dediny, čo narúša aj ich vzťahy s rovesníkmi,
ktorí navštevujú základnú školu u nás. Ich deň sa často končí tým, že
prídu zo školy a zatvoria sa so svojimi virtuálnymi kamarátmi. Alebo
hľadajú svoje partie v okolitých dedinách či mestách. Na mnohých z
nich vidieť, že svoje životy tu len akosi prežívajú. Hlavnou motiváciou
bola teda túžba po živote. Je na čase, aby sa táto obec opäť prebudila
k životu, hoci na to nestačí len práca starostu a poslancov, ale dôležitú
úlohu tu zohrávajú aj jednotliví občania. A tu by som sa pozastavila.
Vždy hovoríme a pozeráme sa len na to, čo urobil resp. neurobil
starosta a poslanci. Spýtajte sa sami seba: Čo som urobil / urobila ja
pre to, aby bol život v našej obci lepší?
o Na čo konkrétne by si sa chcela z tejto pozície zamerať? Máš
vybraté nejaké oblasti, v ktorých by si sa chcela realizovať?
- Všetky oblasti sú dôležité. Pre každého občana je však prioritou
nejaká iná oblasť. To znamená, že vyhovieť všetkým naraz je veľmi
ťažké. Vzhľadom na to, že mám rodinu a štyri deti a pracujem ako

učiteľka, mojou prioritou sú práve mladé rodiny, deti a mládež. To
však neznamená, že k ostatným oblastiam mám ľahostajný postoj.
Pretože jednotlivé oblasti sú navzájom prepojené, pomáhajú si
a spolupracujú medzi sebou. Z tohto dôvodu si myslím, že každej
oblasti treba venovať patričnú pozornosť.
o Do obecného zastupiteľstva kandidovalo iba 11 ľudí. Zdá sa, ako
keby ľudia nemali o dianie v obci záujem. Čím to podľa teba je?
Veď ak chceme mať z obce lepšie miesto pre život nás a našich detí,
každý by sme doň mali prispieť aspoň svojou troškou..
- Existuje viacero dôvodov, ale podľa mňa najdôležitejšiu úlohu
zohráva rodina. To, ako vás rodičia vychovajú a čo do vás vštepia.
Bohužiaľ je doba, kedy v tomto uponáhľanom svete prestávame
mať čas na lásku, čas jeden na druhého a čas na Boha. Ženieme
sa za materiálnym zabezpečením, čím trpia najmä naše rodiny.
Nevenujeme dostatok času na učenie sa tolerancii, vzájomnému
rešpektovaniu sa, zodpovednosti, vďačnosti a nechávame v našich
životoch vládu pýche, závisti, neprajnosti a netrpezlivosti. Dedinu
možno prirovnať k jednej veľkej rodine a my ako občania sme
jej členmi. No v tejto rodine sme tiež prenechali vládu závisti,
neprajnosti, pýche či nevďačnosti, ktoré narušili vzťahy medzi nami,
a preto je pre ľudí ľahšie zaujať postoj pozorovateľa alebo neustáleho
kritika. Myslím si, že ak sa ako občania nepokúsime napraviť
naše vzájomné vzťahy, prejav záujmu o dianie v obci bude ešte
horší. Musíme si uvedomiť, že tu nie sme len tak. Každému z nás
bola do určitej miery zverená naša obec a každý z nás má určitú
zodpovednosť. Je na nás, či sa budeme len prizerať alebo priložíme
ruku k dielu. Ako nám môže byť zverené viac, ak sa nedokážeme
postarať o to, čo nám bolo zverené v malom?
o Máš veľkú rodinu, pracuješ ako učiteľka v miestnej základnej
škole a ešte doučuješ angličtinu i najmenšie deti v materskej škole.
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Ako toto všetko stíhaš? Máš vôbec čas aj na nejaké svoje záujmy? Ak áno,
aké?
- Každý vie, že skĺbiť prácu a rodinu je náročné. Mne pri tom pomáhajú aj
rodičia, za čo som im veľmi vďačná. Veľa toho času nemám, čo mi dá za pravdu
každá mama, ale čas na gospelovú hudbu či knihu si nájdem vždy. Čo mi však
veľmi chýba je cestovanie.
o Predpokladám, že vianočné sviatky budeš tráviť s rodinou. Čo by si
chcela popriať čitateľom a všetkým občanom našej obce?
- Pamätám si na moje prvé Vianoce strávené tisíc kilometrov od domova,
od rodiny, bez stromčeka, bez kapra a vôbec štedrej večere. Vtedy som si
uvedomila naozajstné čaro Vianoc, ktoré som prežívala odmalička v kruhu
svojej rodiny a vo svojej rodnej dedine. Želám preto všetkým občanom, aby
prežili to krásne čaro Vianoc v kruhu najbližších, aby sa nasýtili ich vôňou pri
štedrovečernom stole, a aby si nenechali tieto chvíle ničím ukradnúť. Želám
im, aby naozaj zavládol pokoj, láska a porozumenie v ich rodinách, pretože len
vtedy zavládne aj v našej obci.
- MM -

Úľany nad Žitavou majú vlastnú obecnú monografiu
Aj naša obec sa konečne dočkala vydania
svojej vlastnej monografie. Vznikla vďaka
dlhoročnej myšlienke a niekoľkoročnej práci
všetkých, ktorí sa podpísali na jej stránky... Jej
slávnostné uvedenie do života sa uskutočnilo
v deň, kedy si celé Slovensko pripomínalo
100. výročie prijatia deklarácie slovenského
národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv.
Martine.
V kultúrnom centre sa v toto októbrové
popoludnie zišli všetci pozvaní hostia – autori, informátori, poslanci obecného zastupiteľstva, ako i zástupcovia miestnych organizácií,
ktorých hneď na začiatku privítala zástupkyňa starostu obce Martina Kosibová. Tá vo
svojom úvodnom príhovore nezabudla pripomenúť vydanie prvej brožúry o Úľanoch
nad Žitavou pod názvom Dejiny osídlenia
a bývania od Ing. Františka Bučeka. „Nejde
nám o prvenstvo a prestíž, ale o to najcennejšie – sprostredkovať spomienky našich prarodičov, starých rodičov a aj rodičov. V tejto
knihe nájdeme všetko, možno aj odpovede
na otázky, ktoré máme niekde v kútiku duše a
nevieme na ne nájsť odpovede.“
S krátkym kultúrnym programom sa predsta-

vili deti z miestnej základnej školy, ktoré
zarecitovali úvodnú báseň z monografie od
Pavla Štefánika – Rodisko moje. Svoj priestor
na vyjadrenie k tvorbe knihy tiež dostali bývalá starostka pani Helena Hlasicová, fotograf Ing. Marián Manduch
a starosta obce Ing. Juraj Ostrožlík.
„Teším sa, že sa kniha po rokoch
napokon vydala a verím, že sa nájde
aj mladá generácia, ktorá ju bude
čítať a že bude históriu obce naozaj
veľmi dobre poznať,“ povedala pani
Helena Hlasicová. Zostavovateľ
monografie Ing. Marián Manduch
už len dodal, že touto publikáciou
sa história obce nekončí. „Treba
pokračovať v zhromažďovaní materiálov a možno o pár rokov neskôr
sa vydá rozšírené vydanie.“ Starosta
obce Ing. Juraj Ostrožlík vo svojom
príhovore vyslovil jediné želanie:
„Prajem si, aby sa kniha dostala

do každej domácnosti a aby sa dostala i do
domácností našich rodákov, ktorí sú dnes
roztrúsení po celom svete.“ Napokon spolu s
ďalšími „patrónmi“ knihy, pamätníkmi - Bohumilom Ostrožlíkom, Rudolfom Mikulcom
a Jozefom Ostrožlíkom mohli konečne
pristúpiť k samotnému aktu uvedenia Monografie obce Úľany nad Žitavou do života, a to
symbolickým posypaním peľovými guľôčkami. Nech sa táto kniha rozletí do celého sveta
tak, ako sa za jarného počasia rozlietavajú
z úlikov včielky. Monografiu obdržal každý
zo zúčastnených a zakrátko v nej už listovali
všetci za veselého doprovodu hudobnej
skupiny Váraďani.
Publikácia zachytáva udalosti od historicky
najstarších až po tie súčasné... Má 244 strán,
vyšla v náklade 700 kusov a záujemcovia si ju
môžu kúpiť na obecnom úrade.
- maja -

Takto si tu žijeme... v Úľanoch nad Žitavou
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Nový tréner a súčasne aktívny hráč A-mužstva Ondrej Turan hodnotí
zmeny vo futbalovom klube TJ Lokomotíva Úľany nad Žitavou
Počas uplynulého obdobia sa
v A-mužstve udialo viacero
zmien. Odchod trénera Jozefa
Chovanca a niektorých hráčov
sa nemalou mierou podieľal i na
konečnom výsledku v tabuľke,
kde hráči A-mužstva obsadili
dvanástu priečku. Aká situácia
je vo futbalovom klube TJ
Lokomotíva Úľany nad Žitavou
teraz a ako sa darí aj najmenším
prípravkárom, nám v rozhovore
povedal nový tréner Ondrej
Turan.
o Kto ťa oslovil s možnosťou
zastávať trénerskú pozíciu vo
futbalovom klube? Súhlasil
si hneď alebo ťa museli dlho
presviedčať?
- Po odchode trénera Jozefa
Chovanca, ktorému sa chcem
touto cestou veľmi pekne
poďakovať za všetko, čo nás
za jeho pôsobenia naučil
a nebolo toho málo, vedenie
TJ Lokomotíva hľadalo rôzne
alternatívy na obsadenie postu
trénera A-mužstva. To, že odišiel
pán Chovanec nebolo zo dňa na
deň. O jeho odchode sme vedeli
už dlhšie, a preto sme oslovili
viacerých adeptov. Ani s jedným
z oslovených sme sa však na
spolupráci nedohodli. Čiastočne
to bolo aj z nedostatku záujmu
z ich strany trénovať a veľkú
úlohu zohrala aj finančná
stránka. Finančná situácia
v našom klube totiž nie je
priaznivá, nemôžeme si dovoliť
platiť za trénera veľa peňazí.
Ako čas plynul a na post
trénera sme nikoho nezohnali,
oslovil ma predseda TJ Andrej
Sádovský, či by som túto
pozíciu nezobral ja. Spočiatku

som váhal, pretože som si
nevedel predstaviť skĺbiť moje
zamestnanie s touto funkciou,
ale nakoniec ma presvedčil
a som tomu rád. Chcel by som
ešte dodať, že v tom nie som
sám, všetci si pomáhame...
Taktiež som privítal spoluprácu
s naším brankárom Patrikom
Ostrožlíkom, ktorý mi robí
asistenta a o všetkom sa
spolu radíme a vychádzame
si v ústrety. Vždy sa snažíme
zorganizovať tréningy tak, že
keď nemôžem prísť ja, zastúpi
ma on a naopak.
o Okrem toho, že si trénerom,
si aj stále aktívnym hráčom
A-mužstva. Ako sa ti podarilo
skĺbiť tieto dve veci?
- Áno, je pravda, že som ešte
stále aj aktívnym hráčom
A-mužstva. Skĺbenie oboch
postov bolo pre mňa zo začiatku
veľmi zložité, pretože ak som
si chcel aj ja s mužstvom dobre
zatrénovať, musel som vždy
chodiť na tréning aj o hodinu
skôr, aby som naň vedel
nachystať všetko potrebné a aby
medzi cvičeniami neboli dlhé
prestoje. Ďalšou novou úlohou
bolo pre mňa viesť mužstvo
na zápase a zároveň ten zápas
hrať. Je totiž iné, keď trénuješ
mužstvo z lavičky a iné, keď si
na ihrisku. Tam nie vždy všetko
postrehneš, ako napríklad
striedanie a mnoho iných vecí.
Našťastie mám väčšinou na
tej lavičke vedúceho nášho
mužstva Šimona Laha, ktorý mi
s týmto pomáha.
o Trénuješ iba hráčov
A-mužstva alebo aj
najmenších prípravkárov?

Nový tréner A-mužstva
Ondrej Turan
- Trénujem iba A-mužstvo. No
keďže môj syn Matej hráva za
prípravku, chodím aj s ním
na tréningy a zápasy, pokiaľ
nie som v práci. S trénerom
prípravky Martinom Kosibom
sme dobrí kamaráti a z času
na čas mu s tréningami
vypomôžem alebo ho zastúpim
počas jeho neprítomnosti. Už
len čakať na to, kedy mi to on
vráti a zastúpi mňa na tréningu
A-mužstva (smiech).
o Aké zmeny sa udiali počas
leta? Vraj pribudlo viacero
nových aj staronových hráčov
do klubu...
- Počas leta sa udiali veľké
zmeny, či už to bola zmena
trénera, odchod alebo príchod
nových hráčov, ktorých bolo
treba zapracovať do mužstva
a čas na to bol krátky. Z dôvodu
ukončenia futbalovej činnosti
odišli hráči Juraj Macek, Andrej
Mrváň a Martin Kosiba, ktorý
odišiel aj z dôvodu zranenia.
Hosťovanie v našom klube
ukončil Andrej Drgoňa a do
ŠK Termal Podhájska prestúpil

Martin Mrváň. Martin Malík
síce tiež ukončil futbalovú
činnosť, ale toho som ešte na
pár zápasov dotiahol, keď nás
bolo málo. Nakoľko sa s nami
ešte poriadne nerozlúčil,
stále ho považujem za aktívneho
hráča (smiech). Do nášho klubu
prišli hráči Patrik Ostrožlík (ŠK
Tvrdošovce), Peter Cvik (OFK
Hul), Adrián Ölvecký (OFK
Hul), Tomáš Melichárek (FK
Komjatice), Erik Húdik (OŠK
Mojzesovo). Ďalej sú tu hráči,
ktorí prestali hrať a znova začali:
Martin Vacho, Tomáš Horňák
a nakoniec Samuel Supek,
ktorému sa naozaj teším, že sa
vrátil a začal znova hrať.
o Ako by si zhodnotil
polovicu uplynulej sezóny?
Hráči A-mužstva sa, ako aj
v predchádzajúcej sezóne, aj
teraz umiestnili na dvanástej
pozícii...
- Tým, že veľa hráčov odišlo
a ešte viac prišlo, bolo potrebné
každému nájsť post, na ktorom
by hrával a bol platný pre
mužstvo. Doba na prípravu
tak bola krátka, ako i zohranie
mužstva, pretože niektorí
hráči prichádzali až počas
rozbehnutej sezóny. Prípravné
zápasy sa preto vôbec nevyvíjali
podľa našich predstáv. Kondícia
bola slabá, čo sme pociťovali
hlavne v druhom polčase,
a kvôli tomu sme aj niektoré
zápasy prehrali. S postupným
plynutím sezóny sa však naše
výkony zlepšovali. Tréningová
účasť bola taktiež celkom
dobrá, aj keď by som bol rád,
keby na ne chodilo viac hráčov
zo základnej zostavy. Avšak

Naši najmladší hráči na Turnaji prípravkárov, ktorý sa konal na ihrisku
TJ Lokomotíva Úľany nad Žitavou 30. júna 2018
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v konečnom dôsledku, keď sa
spätne pozriem na to, čo všetko
sa v lete v našom mužstve
udialo, som s výsledkom práce
spokojný a teším sa na zimnú
prípravu, ktorá bude veľmi
dôležitá. Verím, že sa posunieme
v tabuľke vyššie, pretože toto
mužstvo má určite na viac ako
na 12. priečku v tabuľke.
o Naopak, prípravkári sú na
treťom mieste v doterajšom
celkovom hodnotení, dalo by
sa teda povedať, že tí výrazne

zlepšujú...
- Samozrejme, že sa zlepšujú.
Pamätám si ich začiatky,
prehrávali vysoko, ale ani
to ich neodradilo chodiť na
tréningy a zaoberať sa tým
futbalom viac. To je podľa mňa
dôležité. Môj syn Matej mal
5 rokov, keď začal hrávať. Bol
preto veľký rozdiel v zápasoch
medzi takýmito menšími deťmi
a 11-ročnými chlapcami, ktorí
už boli o niečo skúsenejší.
Teraz aj na Maťovi vidím veľké
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zlepšenie, no nechcem hovoriť
iba o ňom. Každý jeden chlapec,
čo hráva v prípravke, sa zlepšil,
a je úplne niekde inde, ako keď
začal hrávať. A to všetko vďaka
tréningom a trénerovi, čo sa im
venuje. Už len docieliť, aby aj
A-mužstvo chodilo na tréningy
v takých počtoch (smiech).
V neposlednom rade patrí
veľká vďaka rodičom, ktorí
svoje deti vozia na tréningy
alebo zápasy svojimi autami
a vedú ich k tomuto športu. Je

totiž radosť pozerať, ako ich
chodia povzbudzovať mamy,
otcovia, babky, dedkovia, ujovia
či tety... Niekedy mám pocit, že
tam je viac ľudí ako na zápase
Áčka. A tie deti si každý jeden
zápas užívajú... Len tak ďalej
a treba dúfať, že títo mladí
futbalisti budú raz hrať za naše
A-mužstvo a budeme na nich
pyšní minimálne tak, ako sme
teraz.
- maja -

Memoriál Petra Šimega a Igora Fialku

Aj streda 29. augusta sa niesla v znamení športu. Futbaloví hráči si Memoriálom Petra Šimega a Igora Fialku
každý rok pripomínajú týchto dvoch mladých hráčov, ktorí predčasne opustili tento svet. Ich pamiatku si
uctili najskôr návštevou hrobov na cintoríne a až potom mohli medzi sebou Fialka tím a Šimeg tím odohrať
svoj futbalový duel, v ktorom sa nakoniec zrodila remíza 5:5. O občerstvenie a dobrú náladu sa v rámci tohto
podujatia postarala obec a „starí páni“ z 1. FC.

Materská škola oslávila tento rok okrúhle 40. výročie otvorenia

stupkyňa ZŠ s MŠ Bc. Andrea Ščevlíková za to, že prijali pozvanie
a zároveň uviedla vystúpenie najmenších detí, ktoré si pripravili
krátky, ale krásny kultúrny program, zameraný práve na oslavu
a pripomienku tohto okrúhleho výročia. So záverom vystúpenia,
ktoré nechalo na tvárach mnohých nostalgický úsmev, sa pozvaní
hostia mohli občerstviť a prezrieť si priestory škôlky, ktorá už štyridsať rokov poskytuje deťom ich druhý domov.
História Materskej školy v Úľanoch nad Žitavou sa viaže k 1.
septembru 1950, kedy prvou učiteľkou a zároveň riaditeľkou
bola Elena Ürgeová. Odvtedy počet detí z roka na rok narastal a
priestory z tohto dôvodu kapacitne nepostačovali. Preto sa v roku
1974 začalo s výstavbou terajšej budovy materskej školy. PreKolektív materskej školy s riaditeľkou ZŠ s MŠ vádzka tejto dvojtriednej škôlky s celodennou starostlivosťou a
Mgr. Oksanou Ostrožlíkovou
vlastnou školskou jedálňou sa začala presne 1. septembra 1978. V
tomto čase ju viedla riaditeľka Marta Ostrožlíková. Hoci Materská
Tento rok ubehlo presne 40 rokov odvtedy, čo úľanské deti prešli
škola v Úľanoch nad Žitavou prešla mnohými zmenami, jej poslanie
prvýkrát bránami miestnej materskej školy. Sú to roky, v ktorých sa
sa nikdy nezmenilo – podporovať všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa
skrýva veľký kus obetavosti a usilovnej práce celého kolektívu zaa pripraviť ho na život v našej spoločnosti.
mestnancov. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo v piatok 5. októbra
- MAJA v budove materskej školy slávnostné stretnutie, ktorého
sa zúčastnili bývalí zamestnanci a absolventi škôlky. Najskôr sa všetkým prihovorila riaditeľka Základnej školy s
materskou školou v Úľanoch nad Žitavou Mgr. Oksana
Ostrožlíková, ktorá vo svojom príhovore vyzdvihla dôležitosť materskej školy v rozvoji obce a potrebu ju neustále
podporovať a zveľaďovať. „Za tie roky opustili toto školské
zariadenie mnohé deti. Aj keď doba sa mení, deti ostávajú
vždy iba deťmi – hoci sú náročnejšie a vnímavejšie, stále
majú radi rozprávky, spev, pohyb a potrebujú úprimnú
lásku.“ Ako ďalej zdôrazňovala, zakaždým sa snažia obohacovať ich detstvo tým, že ich učia žiť v kolektíve, prispôsobovať sa a navzájom si pomáhať. „Bez veľkej lásky k
deťom by toto žiadna učiteľka nedokázala, pretože neraz
musí nahradiť matku – musí pohladiť, pritúliť, utrieť slzičku...“ Výsledky tejto práce totiž nevidno zo dňa na deň,
Deti si pri príležitosti 40. výročia otvorenia materskej školy
treba na to vynaložiť veľa úsilia a trpezlivosti. Prítomným
pripravili krásny kultúrny program
hosťom sa v krátkosti prihovorila a najmä poďakovala zá-
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Turnaj o Žitavský pohár
Futbalový život bol aj tentoraz počas letných mesiacov pestrý. Priaznivci tohto športu sa mohli v sobotu 21. júla
zúčastniť už 57. ročníka futbalového turnaja o Žitavský pohár. Diváci videli zaujímavé a vyrovnané stretnutia, dokonca
boj o konečné umiestnenie rozhodli až strely zo značky poutového kopu. Našim hráčom tak vo finálovom zápase s ŠK
Tvrdošovce ušlo 1. miesto iba o vlások. Organizátori TJ Lokomotíva Úľany nad Žitavou ponúkli po zápase všetkým
prítomným výborné občerstvenie a súčasťou turnaja bola ako vždy tradičná tombola s hodnotnými cenami.

Semifinále:
TJ Lok. Úľany nad Žitavou – OFK Maňa 2:1
ŠK Tvrdošovce – Betonáris Šaľa 5:1

Stretnutie o 3. miesto:
OFK Maňa - Betonáris Šaľa 2:3 pp

Finále:
TJ Lok. Úľany nad Žitavou - ŠK Tvrdošovce 1:2 pp

Konečné poradie:
1. ŠK Tvrdošovce
2. TJ Lokomotíva Úľany nad Žitavou
3. Betonáris Šaľa
4. OFK Maňa

Spoločenská kronika
Úľany nad Žitavou jún – november 2018
Narodili sa

Krištof Eberl, Ela Piršelová, Paulína Styková, Dáša Palkovičová, Oliver Čvirik,
Samuel Habrman, Alžbeta Burkušová, Jakub Čičman, Milan Pápay, Marko Jašo,
Tamara Slobodníková, Martin Doležaj, Jasmin Némethová, Patrik Ostrožlík,
Filip a Samuel Marci, Lujza Mlkvá, Šimon Koči

Uzavreli manželstvo

Peter Kupec a Zuzana Sekerešová, Marek Borka a Monika Hajnalová,
Lukáš Hlavačka a MUDr. Miroslava Habarová,
Ing. Marián Fibich a Mgr. Andrea Šafáriková, Michal Lauro a Petra Horníková,
Andrej Pečimuth a Jana Sigetová, Michal Výberči a Karin Bačová,
Pavol Šimeg a Zuzana Michniková

Opustili nás...

Barbora Maczeková, Jozef Štefánik, Rudolf Dobrovodský, Dušan Kosiba,
Juliana Štefániková, František Husár, Marek Lauro, Dominik Teplan,
Ivan Turan, Marta Ostrožlíková, Anna Maceková, Hedviga Výberčiová,
Marta Tóthová, Jarolím Minárik, Blažena Pápaiová, Helena Billá

Na turnaji O Žitavský pohár. Zdroj - FB Futbaloviny

Úľančania si vo výrobe klobás
vybojovali 2. miesto
V dňoch 5.-6. októbra 2018 Termálne kúpalisko Podhájska
organizovalo už II. ročník podujatia pod názvom „Podhájske dni
klobás a tradičných špecialít“. Svoje sily si medzi sebou zmerali
žiacke družstvá z okolitých obcí, medzi ktorými nechýbalo ani to
naše z miestnej základnej školy v zložení: Juraj Husár, Matúš Husár,
Viktória Malíková a Veronika Ďurinová. Všetky potrebné prísady si
priniesli so sebou,
pričom so samotou prípravou
klobás im pomáhal poslanec OZ
Marcel Čvirik a
starosta obce Ing.
Juraj Ostrožlík,
ktorý zabezpečil
i odvoz na toto
podujatie. O tom,
že ich úľanské
klobásky boli
naozaj vynikajúce,
svedčí aj strieborná medaila, ktorú
si z tohto pekného
podujatia odnášali.
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