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Vážení spoluobčania,

z médií sa bohužiaľ, opäť dozvedáme
o sprísňovaní hygienických opatrení a
koketuje sa aj s myšlienkou „tvrdého
lockdownu“, ktorý by mal poznačiť
ďalší veľký kresťanský sviatok - Vianoce.
Denne sa stretávame s dopadmi
chaotického vládnutia našich čelných
predstaviteľov štátu. Množia sa rady
nezamestnaných,
podnikatelia
vo
viacerých segmentoch trhu melú z
posledného a naviac pribúdajú chorí na
Covid-19. Aj napriek takejto neblahej
situácií v štáte sme my v obci stále
zodpovední. Práve z tohto dôvodu
chcem pripomenúť, čo všetko sme v obci
dokázali zvládnuť počas roka 2020. Na
jar tohto roku sa privalila na Slovensko
prvá pandemická vlna, prišli prvé prísne
opatrenia a zásahy do občianskych
slobôd, bol obmedzený pohyb a nesmelo
sa ísť do práce. Slovensko nebolo
pripravené na takúto situáciu, neboli
dezinfekčné prostriedky, neboli rúška.
Ako sme sa s tým vysporiadali? Naši
občania začali šiť zdarma a dobrovoľne
rúška pre seba, pre svojich blízkych, pre
celú obec. Preto sme to ZVLÁDLI.
Keď vláda zavrela našu školu a škôlku,
tak sa museli učitelia a rodičia zo dňa
na deň prispôsobiť úplne novej forme
vyučovania, ktorú nikto neplánoval
ani finančne, a ani odborne. Našou
flexibilitou sme to ZVLÁDLI.
V lete, v dôsledku prísnych opatrení

z jari, došlo k výpadku podielových
daní pre obec a zároveň vláda upravila
podmienky vydávania stravy na školách
takým spôsobom, že bolo treba rýchlo
urobiť významné finančné investície do
školskej jedálne, aby sa od septembra
mohlo variť na škole. Financie na takéto
investície neboli v pláne. Obmedzili
sme služby v obci (napr. odvoz smetí z
cintorína) a peniaze sa našli. Len vďaka
vašej tolerancii a pochopeniu sme to
ZVLÁDLI.
Jeseň nebola tiež o nič ľahšia ako
predchádzajúce
ročné
obdobia.
Dramaticky nám začala stúpať rieka
Nitra a hrozili škody na majetku
občanov bývajúcich pri rieke. Našli sa
však ľudia, ktorí poskytli pomocnú ruku
obci a niekoľko nocí čerpali vodu z
odvodňovacieho kanálu. Aby nebolo na
jeseň málo problémov, vláda vymyslela
celoplošné testovanie obyvateľov na
Slovensku. Na organizáciu takejto akcie si
nechala celé dva týždne. Po týždni prišla
na to, že to nezvládne a tento „horúci
zemiak“ dala vyriešiť samosprávam.
Vďaka dobrovoľníkom, ktorí boli
ochotní obci pomôcť bez ohľadu na ich
čas, peniaze a bezpečnosť, sme dokázali
túto neľahkú úlohu zvládnuť lepšie ako
niektoré mestá. Jeseň sme teda vďaka
vašej ochote pomôcť, obetovaniu sa a
tolerancii ZVLÁDLI.
Ak sa pozriem spätne na to, čo sme v

tomto roku prežili, vidím úplne jasne
hlavné črty Úľančanov. Sú to ochota
pomôcť, flexibilita, tolerancia a schopnosť
obetovať sa. Som presvedčený o tom,
že vďaka týmto vlastnostiam dokážeme
ZVLÁDNUŤ všetky prekážky, ktoré
nám naša vláda, či ešte v tomto, alebo v
budúcom roku, hodí pod nohy. Prajem
vám krásne prežitie vianočných sviatkov,
aj keď možno iba v úzkom rodinnom
kruhu, a verím, že budúci rok bude pre
nás všetkých omnoho veselší.
S úctou,
Ing. Rudolf Frýželka
starosta obce Úľany nad Žitavou

Za zvoz komunálneho odpadu sa po novom roku bude platiť inak
Na problém s odpadmi neustále
upozorňujú rôzne organizácie,
ale i miestne samosprávy, ktoré
na ne musia častokrát doplácať. A to by zo zákona vôbec
nemali. Len naša obec musela
tento rok doplatiť navyše za
vývoz odpadu 47-tisíc eur. Viete si predstaviť, kde všade by
sa takto ušetrené peniaze dali
využiť? Preto sa vedenie obce
rozhodlo urobiť zmenu v doterajšom systéme vývozu zmesového komunálneho odpadu.
„Po novom už občania nebudú
platiť paušálne poplatky za odvoz komunálneho odpadu, ale
bude sa platiť iba za kontajnery, resp. smetné nádoby, ktoré
budú vyložené pred domy v deň
zberu,“ ozrejmil starosta obce
Ing. Rudolf Frýželka. Občania
si teda na obecnom úrade nahlásia počet smetných nádob v
domácnosti, ktoré potom pracovníci obce označia elektronickým čipom. Takto sa bude

pri zvoze komunálneho odpadu vedieť, či sú vaše poplatky za
odvoz zaplatené, alebo nie, čím
sa nastolí spravodlivý systém
pre všetkých. Na čipe tiež bude
zaznamenané, ku ktorému súpisnému číslu smetná nádoba
patrí, akú má frekvenciu vývozu a takisto objem. Prečo obec
pristúpila práve k takémuto
riešeniu? Ceny za vývoz odpadu neustále narastajú a takýto
trend je nastavený aj do budúcnosti. Tak to totiž nastavilo

ministerstvo životného prostredia a či chceme, či nie, táto
cena bude stále stúpať. „Ak by
sme k tomuto kroku nepristúpili, poplatok za jednu osobu by
musel byť 31 eur za rok. A pri
5-člennej rodine je to už veľká
suma. Takto to ľudia budú mať
vo svojich rukách, a teda je na
nich, ako s tým budú nakladať,“
dodal starosta. Zvyšovanie poplatkov však so sebou prináša aj
riziko vzniku čiernych skládok.
Aj toto má vedenie obce vyrie-

šené formou všeobecne záväzného nariadenia. Tí, ktorí by
sa dopustili takejto nezákonnej
činnosti, pôjdu do priestupkového konania, kde môžu dostať
pokutu až do výšky 600 eur.
Od nového roka si teda budete
môcť na obecnom úrade vyplatiť počet jednotlivých odberov.
Cena sa líši v závislosti od objemu smetnej nádoby. Momentálne sa vedenie obce spolu s
obecným zastupiteľstvom rozhoduje medzi dvomi firmami,
ktoré tento systém zastrešia. Ak
sa poslanci obecného zastupiteľstva dohodnú, do platnosti
by prišiel po novom roku. Takýto systém evidencie by umožnil
obci získať lepší prehľad o tom,
kde a v akom množstve odpad
vzniká. Na základe informácií
môže zlepšiť systém jeho zberu,
vďaka čomu sa nastolí spravodlivejší princíp a motivácia domácností k lepšiemu separovaniu odpadu.
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Naši seniori pomáhali tento rok skrášľovať obec
Rok 2020 sme začali pod novým názvom
ako Jednota dôchodcov na Slovensku Úľany
nad Žitavou. Tak ako po iné roky, aj rok 2020
sme začali s veľkým elánom. Pripravili sme
si program plný aktivít, medzi ktoré patrili
hlavne naše už tradičné mesačné stretnutia,
ktoré sa nám v priebehu roku podarilo zrealizovať len v januári a vo februári. Od marca
sme poctivo dodržiavali opatrenia pandemickej komisie, aby sme sa vyhli ochoreniu
COVID-19, ktoré postihlo snáď celý svet.
Ešte v mesiaci február sme predsa len zorganizovali náš prvý jednodňový výlet do Vysokých Tatier na Hrebienok, aby sme navštívili
ľadový dom, v ktorom sme prezreli hlavne z
ľadu vytesaný Notre-Dame, a to bol náš jediný zájazd v roku 2020. Mali sme v pláne
v priebehu roka i viacero zájazdov v rámci
Slovenska, jednodňové i viacdňové. Chceli
sme navštíviť vinobranie v Rači, husacinu v
Slovenskom Grobe, pamiatky po Južnom Slovensku. Taktiež sme plánovali týždenný zá-

jazd do Piešťan, športové hry v rámci okresu,
divadlo A. Bagara v Nitre. Chceli sme ísť na
nákup do čokoládovne v Kittsee, cez prázdniny sme plánovali navštíviť Aquapark v Budapešti. V čase uvoľnenia pandémie sa nám
podarilo stretnúť sa pri rybníku, kde sme si
pripravili výborné pohostenie s vystúpením
folklórneho súboru Úľančanka, ktorý tvoria
prevažne členovia našej Jednoty dôchodcov.
Zostali nám iba krásne spomienky, nakoľko sme sa už do konca roka 2020 nemohli
viackrát stretnúť. Napriek všetkým zákazom,
ktoré sme určite neporušili, sme predsa len
pomohli skrášliť našu obec. Vzali sme si pod
patronát starostlivosť o naše „námestíčko“ a
v pravidelných intervaloch sme sa starali o
odstraňovanie buriny, vysádzanie a ošetrovanie kvetinovej výzdoby. V priebehu uvoľnenia opatrení sme povzbudili našou účasťou
a spevom športové hry telesne postihnutých
v Šuranoch. A čo pripravujeme do budúcna?
Ak nám to zdravie dovolí, budeme sa naďalej
stretávať, hoci aj častejšie, budeme cestovať,

športovať a kultúrne sa vyžívať. Budeme sa
aktívne podieľať na rozvoji obce, samozrejme, v rámci našich možností, pretože predsa
len sme ľudia tej najvyššej vekovej kategórie.
Na záver si želám pre našich členov pevné
zdravie, ktoré nás potom vedie k dobrým
nápadom, väčšej aktivite a radosti zo života. Vidieť našich členov, ako sa tešia čo i len
z tých mesačných stretnutí, tú ich obrovskú
radosť a energiu, ako s láskou ochutnávajú, čo
si napiekli a priniesli, aby pohostili ostatných,
je najväčšou odmenou a inšpiráciou pre členov výboru. Vieme, že dôchodky sú malé, a aj
napriek tomu si vedia ušetriť, aby si starobu
spríjemnili čo i len malý výletom. Ja osobne si
želám dobrého sponzora, čo by sa nám poďakoval za život malým finančným príspevkom
na dopravu. Veľmi by nám to pomohlo a urobilo veľkú radosť. My by sme im zato zaspievali napríklad na podnikovom večierku.
Jarka Raslavská,
podpredsedníčka Jednoty dôchodcov
na Slovensku Úľany nad Žitavou
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„Najväčšia odmena pre učiteľa
je šťastný úsmev na tvárach jeho žiakov,“

hovorí riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Úľanoch nad Žitavou Mgr. Oksana Ostrožlíková.
Tento rok sa žiaci, ale aj učitelia museli
prispôsobovať neľahkej situácii a viacerým
zmenám. Nič nenahradí osobný kontakt
učiteľa a žiaka, ale dnešná doba umožňuje
učiteľom byť so žiakmi v kontakte aspoň
pomocou
informačno-komunikačných
technológií. Myslí si to riaditeľka ZŠ s MŠ
Mgr. Oksana Ostrožlíková, ktorá zároveň
pevne verí, že bude mať táto situácia čo
najmenší negatívny dopad na vzdelanie detí
a ich budúcnosť.
• Kým deti na 1. stupni navštevovali školu
pravidelne, žiaci 2. stupňa museli ostať
dlhší čas doma. Ako si na tento režim
zvykli? Predsa len ten osobný kontakt žiaka
a učiteľa je najlepší...
- Na dištančnú formu vzdelávania so žiakmi
2. stupňa sme opäť prešli od 26. októbra.
Žiaci nemali problém prejsť na túto formu
vzdelávania, keďže sme ju úspešne zvládli
už počas prvej vlny pandémie. Vyučovanie
je rozdelené na každý deň podľa rozvrhu,
ktorý spĺňa časovú dotáciu hodín podľa
pokynov MŠVVaŠ SR. Všetky hlavné
vzdelávacie oblasti sú plánované tak, aby
bol dodržaný rozpis indikatívnej týždennej
záťaže žiakov. Online vyučovanie prebieha
prostredníctvom aplikácie MS Teams, pričom
žiaci sa zúčastňujú vyučovania pravidelne
a bez problémov.
• Našťastie vám bolo umožnené prezenčné
vzdelávanie na 1. stupni ZŠ. Zapojili ste
s týmito deťmi aj do nejakých projektov?
- Áno, okrem výchovno-vzdelávacej činnosti
sa zapájame do rôznych projektov a súťaží.
Ako každý rok, ani teraz sme nezabudli na
starších ľudí. Žiaci s láskou vlastnoručne
vyrábali darčeky pre svojich starých rodičov.
Každý rok je našou snahou zapojiť žiakov
do charitatívnych projektov. V predošlých
rokoch sme spoločnými silami darovali
šťastné Vianoce žiakovi školy, minulý rok sme
urobili radosť deťom z
detského domova. Medzi
náš najnovší projekt patrí
„Koľko lásky sa zmestí
do krabice od topánok?“.
Je to veľmi pekný projekt
o láske a úcte k starším
ľuďom, do ktorého sme sa
zapojili s veľkou radosťou.
Každoročne sa zapájame
aj do vedomostnej súťaže
„Všetkovedko“, ktorá je
určená pre žiakov 2. až
4. ročníka. Tradičným
projektom je „Záložka
do knihy spája školy“. A
keďže sa blíži čas Vianoc,
spolu s deťmi sme vyrobili
Adventný veniec , ktorý je

hlavnou vianočnou výzdobou triedy.
• Do prvej triedy pribudlo tento školský
rok 18 prváčikov. Ako si zvykli na nové
prostredie? U nich vyučovanie prebiehalo
v podstate v klasickom režime.
- Z prváčikov máme veľkú radosť. Sú veľmi
šikovní a naozaj veľmi snaživí. Každý rok
prváčikovia akoby vnášajú čerstvý vánok
do budovy školy, takú detskú úprimnosť
a bezprostrednosť, akú už v ďalších triedach
mať nebudú. Myslím si, že si zvykli na školské
prostredie a nové povinnosti veľmi rýchlo
a bez problémov. Počas hospitačných hodín
bolo viditeľné, že sú veľmi bystrí, zvedaví
a nedočkaví. Teší nás, že rodičia žiakov sú
nápomocní svojim deťom v účasti na rôznych
aktivitách. Tento rok prváci doniesli do školy
pekné exponáty ku Dňu zlatej jeseni.
• Rolu učiteľa teraz viac-menej suplujú
rodičia, ktorí častokrát nemajú potrebné
znalosti a vedomosti z daného predmetu,
no snažia sa s deťmi dobehnúť zameškané...
Myslíš si, že sa tento náročný rok, plný
zmien a nečakaných udalostí, na žiakoch
neskôr v budúcnosti podpíše?
- Rodičia sú naozaj vo veľmi neľahkej
situácii a touto cestou by som im chcela
poďakovať za to, ako zvládajú povinnosti
nielen rodičovské, ale mnohokrát si musia
pripomenúť aj svoje školské časy. Výhodou
vyučovania v škole je pravidelné opakovanie
učiva, a teda časť zo znalostí na hodine môžu
deti nadobudnúť a upevniť si na ďalších
hodinách. Ďalším dôležitým faktorom je aj
pobyt dieťaťa v kolektíve, kde sa dieťa učí
spolupracovať s inými deťmi, učí sa prijímať
názory a nápady iných, dodržuje pravidlá,
ktoré sú odlišné od domácich zaužitých
pravidiel. Vďaka rodičom a vynaliezavým
pedagógom sa snažíme aj na diaľku udržať
sociálny kontakt so žiakmi. Sú nastavené
pravidlá, vďaka ktorým dieťa nestratí návyky

samoobslužnosti a zodpovednosti, aj keď sa
častokrát príliš spoliehajú na pomoc rodičov.
Výpadky počas koronakrízy však už nebude
možné plne nahradiť a jednoducho stratený
rok bude deťom chýbať. To, aké dôsledky
zanechá táto neľahká doba v budúcnosti
našich detí, ukáže až čas, ale všetci pevne
veríme, že to bude mať čo najmenší negatívny
dopad na ich vzdelanie a budúcnosť. Ale
pravdou sa stalo, že bežné veci, ako je aj
vyučovanie v škole, nemusia byť až takou
samozrejmosťou.
• Ako si spomínala, osobný kontakt
žiak-učiteľ je nenahraditeľný a zrejme aj
starší žiaci sa tešia na svojich spolužiakov
a učitelia na žiakov...
- Áno, žiaci sa veľmi často pýtajú: „Kedy sa táto
situácia skonči? Kedy sa uvidíme v škole?“ Na
túto otázku odpovedám, že čoskoro a že všetci
sa na túto chvíľu tešíme, a bude to skutočný
sviatok pre nás všetkých. Preto si myslím, že
byť učiteľom znamená oveľa viac
ako len rozdávať vedomosti, je
to celoživotné poslanie, ktoré
si vyžaduje veľa trpezlivosti,
pochopenia a hlavne lásky. Učiteľ
nielen vzdeláva, ale je častokrát
druhou
mamou,
otcom,
najlepším kamarátom a vždy sa
snaží pomôcť. Najväčšia odmena
pre učiteľa je šťastný úsmev na
tvárach jeho žiakov. Neviem si
predstaviť iné povolanie, ktoré
by ma tak napĺňalo. Dufám, že
táto pandemická situácia sa už
čoskoro skončí a náš život sa
vráti do starých dobrých koľají.
Želám všetkým hlavne pevné
zdravie, porozumenie a silu toto
neľahké obdobie zvládnuť.
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Naši prváčikovia
Vstup do školy je pre dieťa obrovskou
zmenou, ktorú očakáva s napätím, ale
zväčša aj s radosťou. Dieťa vstupuje do
neznámeho prostredia, v ktorom sa musí
zaobísť bez pomocnej ruky rodičov,
podriadiť sa autorite cudzieho dospelého,
zaradiť sa primerane do kolektívu
rovesníkov, sedieť počas vyučovacej
hodiny na určenom mieste, sústrediť sa na
výklad učiva, dodržiavať pravidlá školskej
disciplíny a, samozrejme, naučiť sa učivo
prvej triedy. Po dvoch mesiacoch letných
prázdnin žiaci znovu zasadli do školských
lavíc. Hádam najviac očakávali školu tí
najmenší - prváci. V škôlke zanechali svoje
obľúbené hračky a nachystali si školské
tašky. Do 1. triedy nastúpilo 18 prváčikov. Z toho 9 dievčat: Pauli,
Miuška, Naty, Paulínka, Natálka, Sabinka, Karolínka, Vaneska, Žofi,
a 9 chlapcov: Jakubko, Timko, Matúško, Maťko, Matteo, Arturko,
Sebko, Jakubko, Vilko. Ani sme sa nenazdali a ubehlo už niekoľko
mesiacov od začiatku školského roka. Naši najmenší sedia v školských
laviciach a tešia sa, čo nové sa s pani učiteľkou naučia, spoznajú a zažijú.
Naučili sa už písať nové písmenká, počítať prvé príklady, ale aj čítať

prvé vety v Šlabikári. Do učenia sa hrnú s radosťou. Radi pani učiteľke
rozprávajú svoje zážitky a tešia sa z každej aktivity, ktorú má pre nich
pripravenú. Najobľúbenejšou hrou mnohých z nich je „Matematický
kráľ“. Iní zase obľubujú kreslenie, čítanie či písanie. O našich prvákoch
môžeme spokojne povedať, že sa im v škole páči. Dôkazom sú aj rôzne
aktivity v škole, do ktorých sa s radosťou zapájajú. Už teraz sa tešíme na
nové zážitky, ktoré nám 1. trieda prinesie.
Mgr. Lucia Šranková, triedna učiteľka

Kynológovia z Úľan nad Žitavou
sa nevzdávajú a idú ďalej

Rok 2020 sme začali s veľkým elánom, pretože vylučovacie preteky na MS FCI sa mali konať v Kolárove, čo je relatívne blízko od našej obce, a MS
FCI samotné v maďarskom Ostrihome, čo taktiež
nie je až tak ďaleko. Ale nakoľko nie našou vinou
(Covid-19) boli naše akcie zrušené, trénovali sme
v obmedzenom režime, a to maximálne šesť psovodov a šesť psov. Pre veľké obmedzenie tréningov
sa nám podarilo aspoň niečo. Viliam Koberčík so
psom Bo Rash Ľubinov Slovák IA zložil skúšku
BH-VT, a na výstave získal hodnotenie výborný
prvý, pričom sa stal takisto víťazom triedy (chovný). Slavomír Štefánik so psom No Onyx Duffmar úspešne absolvoval skúšku BH-VT, Anetka
Kramárová - Jašová so psom R.T.W Baghir Rian-dogs (chovný), Paťa Follaufová so psom Bo Rival

Kwanaox, ktorý získal titul šampión Maďarska a
stal sa aj víťazom celkovej výstavy, pričom taktiež
absolvoval skúšku BH-SK (chovný) a dcéra Dia
Follaufová skúšku FPR-2. Poďakovanie patrí aj ostatným členom nášho kynologického klubu, ktorí
sa pripravujú na skúšky, výstavy, bonitácie a rozhodli sa tak reprezentovať náš Kynologický klub a
našu obec. V rámci brigád sa nám podarilo vybudovať nový vchod do areálu, chodník od vchodu
až po miestnosť na kynologické veci. Ďalšia veľká
vďaka patrí vedeniu TJ Úľany nad Žitavou za poskytnutie priestoru na výcvik našich zverencov.
Nie je to ľahký šport, nie vždy to vyjde podľa našich predstáv, ale my sa nevzdávame a ideme ďalej.
Slavomír Štefánik, predseda Kynologického klubu
Úľany nad Žitavou

Aj napriek rôznym obmedzeniam bol tento rok pre úľanských záhradkárov úspešný
Drahé záhradkárky, záhradkári, milí priatelia, pomaly ale isto sa nám končí jeden veľmi špecifický rok. Bol naozaj výnimočný a v
mnohých ohľadoch bol pre nás testom trpezlivosti. Teraz je čas, kedy sa vieme obzrieť a
zhodnotiť, čo sme uplynulý rok zažili, ako sa
nám darilo alebo čo sme nestihli urobiť. Naša
ZO SZZ mala na tento rok pripravený pestrý
zoznam podujatí ako aj pracovných úloh, ktoré sme si naplánovali. Avšak situácia aj nám
prekazila plány. Niektoré z našich tradičných
podujatí sme museli zrušiť. Jednou z najočakávanejších bolo Svätomartinské požehnanie mladých vín, na ktoré sa
väčšina z nás tešila a dokonca ste sa ozývali s otázkou, či naozaj bude
táto akcia zrušená. Aj napriek obmedzeniam, ktoré tu stále máme, sme
veľmi radi, že aspoň niečo sa podarilo. Začiatkom roka sme si zatancovali na našom Záhradkárskom plese, stretli sme sa na výročnej schôdzi
a stihli sme aj malú ukážku letného rezu ovocných stromov v školskom
sade. Uskutočnili sme niekoľko brigád a začiatkom aj koncom leta sme
uvarili guláš pre našich členov a ich rodinných príslušníkov. Počas leta
„naši chlapci“ a „páni záhradkári“ postavili krásny prístrešok, aj vďaka
Nadácii ZSE, pod ktorým plánujeme opekanie a varenie gulášu aj v budúcnosti a v priaznivej dobe aj nové akcie nielen pre členov našej ZO.

Naším posledným podujatím tento rok bola Výstava ovocia, zeleniny
a kvetov, tentokrát v trochu inom šate. Ocenili sme najkrajšie jablko a
hrušku dediny a najzaujímavejším exponátom boli bylinné tinktúry a
masti. Keďže väčšina okolitých výstav bola zrušená, mali sme vystavovateľov aj z priľahlých obcí. Hoci bola situácia neľahká, zhodnotila by
som rok ako úspešný. Pevne verím, že v novom roku už budú pravidlá
iné a spoločne sa budeme môcť stretávať častejšie a vo väčšom počte. Na
záver mi dovoľte, aby som Vám touto cestou popriala: Nech sa vo Vašej
domácnosti radosť rozlieva, nech čaro Vianoc spríjemní chvíle pohody v
kruhu Vašej rodiny. Zdravie, šťastie ešte k tomu, nech príde do Vášho do
mu.
Mgr. Simona Filagová,
predsedníčka ZO SZZ Úľany nad Žitavou (na snímke)
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Objavte s Katkou čaro byliniek

Vedeli ste, že na silnú migrénu
najlepšie zaberá rebríčková tinktúra?
Že horúci kúpeľ nôh v morskej soli
20-minút denne dokonale naštartuje
vašu imunitu? A že nechtíková masť
je univerzálny všeliek na viaceré
kožné problémy a dokáže zmierniť aj
dlhoročné jazvy? O tom, že zdravie
je ukryté v prírode, sa dennodenne
presviedča na prvý pohľad obyčajná
žienka, ktorá má však neobyčajné
znalosti zo sveta byliniek a ich
liečivých účinkov. Nie je len mamou
troch krásnych detí, venuje sa tiež joge
a posledné roky aj bylinkám. U nej
doma tak môžete nájsť rôzne mastičky,
tinktúry alebo čajové zmesi, a to všetko
ručne a poctivo vyrábané.
Doma pestuje približne
30 druhov byliniek
Katka Burkušová prvýkrát „privoňala“
k bylinkám ešte v detstve, aj vďaka
svojej mamine, no až po narodení svojej
prvej dcérky sa o túto problematiku
začala zaujímať viac. „Keď sa Amálka
narodila, mala veľký atopický ekzém
a rôzne potravinové alergie, k čomu
sa pridružila zlá tolerancia na lieky,
takže sme nemali inú možnosť, ako
prejsť na tie zdravšie veci, a som za
to rada,“ vysvetľuje Katka svoju cestu
k bylinkám. Tie si pestuje nielen doma,
ale aj u rodičov na záhrade. Nájsť
preto u nej môžete známe, no i menej
známe rastliny, ako sú yzop, zlatobyľ,
alchemilka,
veronika,
kostihoj,
ligurček,
kapucínka,
kotvičník,
zádušník, pľúcnik, echinacea, lipkavec,
slez, nechtík, materina dúška, mäta,
medovka, šalvia, alchemilka, fialka,
rebríček, ľubovník... a takto by sme
mohli pokračovať ešte ďalej. Každá
rastlina pritom prejde pri zbere jej

rukami a aj tu platia určité zákonitosti.
„Najlepší čas na zber bylín je počas
splnu, ak je nutné zbierať bylinky skôr,
zbierajú sa, keď je slnečno a teplo...
Takisto treba rozlišovať, či je rastlina
na začiatku kvitnutia, či je v plnom
kvete, u niektorých sa napríklad
zbierajú len semená a u niektorých len
listy, alebo koreň,“ objasňuje náročný
proces zberu rozmanitých druhov
bylín. „Keďže všetky tieto veci robím
s mamimou, takto pozberané rastliny
potom poumývame, potriedime dobré
od zlého, preč idú aj zoschnuté alebo
spálené listy od slnka. Dáme ich na
veľké sitá, párkrát denne otáčame
byliny a sledujeme, aby rastlina príliš
nepreschla, ale bola dobre usušená.“
Posilňovanie imunity
je na prvom mieste
Každý rodič v prvom rade dbá na
zdravie svojich detí. Katka si preto
už roky pomáha bylinkami, ktoré sú
zakaždým jej prvou voľbou v boji
s detskými chorobami. „Najviac
osvedčená je u mňa zádušníková
tinktúra, ktorá rozťahuje priedušnicu,
pretože Amálka má astmu, ale máme
radi napríklad aj levanduľovú tinktúru
na pokojný spánok.“ S príchodom
jesene a zimy sú však deti náchylnejšie

na rôzne choroby. Čo by teda
odporučila na podporu imunity? „Na
začiatku jesene zvyknem dávať deťom
echinaceu a keď vidím, že na ne už
niečo lezie, pridávam aj vitamín C,
med, namletý šípkový prášok alebo
železo.“ Podľa nej je veľmi dôležitý
práve prísun vitamínu C, pretože ak ho
nemáme dostatok, tak sa nám železo
ťažšie vstrebáva do organizmu. Keď už
ale cíti, že tieto vitamíny nepostačujú,
pridá k liečbe ešte kapucínku, ktorá je
prírodným antibiotikom.

Prvá pomoc pri kašli
Mňa napríklad zaujímalo, ako si vie
Katka poradiť u detí s kašľom. Predsa
len laryngitída je postrachom snáď
všetkým mám na svete. Aj tu je ale
potrebné rozlišovať, či ide o kašeľ
suchý, alebo vlhký. „Pri suchom kašli
podávam šalviovú tinktúru, príp. ešte
v začiatkoch šalviový čaj. Ak sa stav
zhoršuje, dá sa z danej tinktúry urobiť
obklad. Konkrétne pri laryngitíde
je vhodný zádušník a ja používam
tiež homeopatiká.“ Podľa nej by mal
však rodič rozlíšiť, či je takýto stav
spôsobený chladným počasím, alebo
ide skôr o psychosomatiku, o ktorú
sa takisto bližšie zaujíma. A ako treba
postupovať, ak je kašeľ vlhký? „Tu sa
dá toho použiť viac, v závislosti od
toho, aké ďalšie kontraindikácie dieťa
má,“ ozrejmuje Katka. „Mám čajovú
zmes na vykašliavanie a keď je to veľmi
zlé, odporúčam natierať na hrudník
slezovú masť, ktorá odhlieňuje, príp.
slezový čaj. Slez je taktiež veľmi
špecifický, nesmie sa variť, ale namáča
sa v studenej vode 12 hodín a potom
sa zohrieva vo vodnom kúpeli. Deti
ho majú veľmi rady, pretože má peknú
ružovo-fialovú farbu.“
Pomáhaj až vtedy,
keď ťa o to požiadajú
Nejeden z nás sa vo svojom živote riadi
rôznymi heslami či mottami. Katkina
životná filozofia spočíva v tom, že
každý človek by mal mať lásku voči
sebe, akúsi vlastnú sebahodnotu, aby
mohol žiť plnohodnotný život. „Ja mám
takú osobnú filozofiu, že komu nevieš
pomôcť, tomu neubližuj a nevyžiadaná
pomoc nie je pomoc. Je to priťaženie.
Čiže pomáhaj až vtedy, keď ťa o to
požiadajú. Pretože v opačnom prípade
si to potom ľudia nevážia a berú to
ako samozrejmosť.“ Ako ďalej hovorí,
medicínu vyštudovanú síce nemá
a nie je ani diagnostik – na to máme
lekárov, ale už má aké-také znalosti,
aby vedela posúdiť, na aké ochorenie
sa tá-ktorá bylina používa a čo s čím
konkrétne súvisí. Že napríklad koža
súvisí s pľúcami a hrubým črevom. Že
kúpeľom nôh v morskej soli si nielen
posilníme imunitu, ale aj obličky. Že
keď niekomu vytrhnú zub a veľmi to
krváca, pomáha vyplachovanie úst
alchemilkovým odvarom.... Zároveň
však s úsmevom dodáva, že je pre
niektorých oveľa pohodlnejšie dať si
tabletku, ako si uvariť čaj. Pretože aj
užívanie byliniek má svoje zákonitosti
a pravidlá. A to zvládnu len tí, ktorí
tomu skutočne veria a rozhodnú sa žiť
zdravo a v súlade s prírodou. „Rada by
som ešte popriala každému láskyplné,
pokojné a požehnané Vianoce a aby
mali ľudia každý deň krajší ako ten
predošlý,“ dodáva Katka na záver.
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Poľovný revír Hrubý háj čelil počas prvej vlny pandémie
náporu veľkého množstva návštevníkov

Cieľom činnosti poľovníkov je nielen ochrana zveri a krajiny, ale aj
celkové zveľaďovanie populácie a genofondu. A práve s tým súvisí
rozličné množstvo aktivít, či už v samotnej prírode formou brigád alebo
iných podporných činností. Už od začiatku roka sa všetci členovia PZ
Hrubý háj venovali najmä starostlivosti o zver, a to formou prikrmovania
jadrovým krmivom a repou až do skončenia zimného obdobia. „Srnčej
zveri sme podávali liečivo proti strečkovitosti a taktiež kamennú soľ,“
približuje činnosť úľanských poľovníkov ich predseda Vojtech Vitek. „V
marci sme začali so starostlivosťou o vetrolamy, ktoré boli počas zimy
ohryzené zverou alebo poškodené pri poľnohospodárskych prácach.“
Členská základňa sa po uskutočnení výročnej členskej schôdze tento
rok rozšírila o dvoch členov. Avšak pandémia Covid-19 zasiahla aj
poľovníctvo. Už len jej prepuknutie v podobe prvej vlny spôsobilo,
že sa na prírodu a poľovný revír Hrubý háj Úľany nad Žitavou začal
obrovský tlak civilizácie. Hrubý háj sa tak zo dňa na deň zmenil
na lesopark, do ktorého počas celého dňa húfne prichádzali davy
ľudí z celého regiónu. „Mnohí z nich sa v prírode nevedeli správať.
Pohybovali sa mimo lesných ciest, boli veľmi hluční, nerešpektovali
zákonitosti prírody a v bažantnici mali vypustených psov, ktorí mali
byť na vôdzke,“ poukazuje na nevhodné konanie ľudí Vojtech Vitek.
Lesná zver, hlavne zajace a srnčia, sa stresovaná zdržiavala z tohto
dôvodu na priľahlých poliach a kľudnejších častiach revíru. Predseda
PZ Hrubý háj aj vysvetľuje, prečo je pokoj pre zver v tomto období taký
dôležitý. „Najmä v týchto jarných mesiacoch, kedy by mala mať zver

kľud a podmienky pre rozmnožovanie, je reprodukcia zveri narušená
týmito zásahmi človeka.“ Po niektorých návštevníkoch totiž zostalo
v revíri množstvo petových fliaš, obalov a zvyškov potravín. „Ľudia si
urobili z našej prírody smetisko, čo nám je veľmi ľúto. Pevne veríme, že
sa príroda vysporiada s nežiaducimi javmi, cez ktoré si musela počas
pandémie prejsť a ktorými si prechádza aj naďalej. A takisto veríme,
že návštevníci prírody začnú byť uvedomelejší a správať sa zodpovedne
a byť príkladom aj pre svoje deti. Aby sme si toto bohatstvo uchovali
aj pre ďalšie generácie.“ Protipandemické opatrenia narušili aj plán
činností PZ Hrubý háj. „Jarné sčítanie zveri nebolo uskutočnené,
stavy zveri boli nahlasované Lesnému úradu poľovným hospodárom.
Zber odpadu v prírode pri príležitosti Dňa zeme bol zrušený aj z toho
dôvodu, že v prírode sa nachádzal odpad, ktorý pre nás predstavoval
značné riziko nákazy. Bol zrušený aj odchyt zajacov, ktorý pre PZ
predstavuje finančný prínos,“ vymenúva Vojtech Vitek pozrušované
aktivity poľovníckeho združenia. Po zmiernení protipandemických
opatrení sa však v júli predsa len podarilo uskutočniť stretnutie
priateľov poľovníctva a drobných vlastníkov pôdy v areáli PZ. Okrem
toho brigádnickou formou členovia vyrobili a umiestnili v revíri dva
nové posedy, ktoré im budú
slúžiť na pozorovanie a lov
zveri. V auguste sa potom
ešte zúčastnili streľby na
batériu, ktoré organizovalo
PZ Mojzesovo. „Aj napriek
nie
veľmi
pozitívnym
predpovediam, týkajúcich
sa pandémie, pevne verím,
že naši členovia, ich rodinní
príslušníci a všetci milovníci
prírody strávia požehnané
a krásne Vianoce, a želám
všetko dobré v roku 2021,“
dodáva predseda PZ Hrubý
háj na záver.
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Na slovíčko s... posla

Ako hodnotia naši obecní poslanci uplynulý rok, na čo by sa chceli v o

Martina Kosibová

Rok 2020 bol veľmi turbulentný, čo sa týka našej dediny.
Nový rok sme začali plní optimizmu, síl a odhodlania
robiť nové veci, popasovať sa s restami z roku minulého
a snažiť sa našim občanom spríjemniť každodenný život
aj rôznymi kultúrno-spoločenskými akciami. Ale nastal
ten nešťastný mesiac marec, kedy sa na krátky čas zastavil život nielen v našej obci, ale aj v celej krajine. Museli
sme sa prispôsobovať novým podmienkam, každý deň sa
riadiť inými nariadeniami či opatreniami a riešiť veci takpovediac z minúty na minútu. Ťažké to bolo nielen pre
nás poslancov a zamestnancov obce, ale aj pre všetkých občanov. Rešpektovať
pravidlá, príkazy či zákazy bol pre nás veľmi ťažký oriešok. Takisto ani obecné
zastupiteľstvo nemohlo zasadať podľa plánovaných termínov. Všetky dôležité
veci sme sa snažili riešiť operatívne cez telefón a emaily. Úprimne povedané,
prvý polrok sme fungovali vo veľmi úspornom režime. Viem, že veľa ľuďom sa
to nepáčilo, ale pretrvávajúca situácia nám iné nedovoľovala. No nakoniec sa to
dalo všetko zvládnuť, i keď mne osobne chýbala informovanosť a komunikácia
zo strany „starosta – poslanec“. Bolo veľa vecí o ktorých sme sa my /poslanci/
dozvedali ako poslední a aj to od našich občanov. Keď máme spoločne riešiť rozvoj a zveľaďovanie našej obce, tak takéto veci by sa nemali stávať. Tento rok nám
však nielen vzal, ale aj niečo dal. Môžeme sa pochváliť novým multifunkčným
ihriskom, ktoré nám už po niekoľkoročnom podávaní žiadosti konečne schválili.
Vybudované je na ihrisku TJ Lokomotíva Úľany nad Žitavou. Verím, že bude
spĺňať svoj účel, i keď ešte sme oficiálne nespustili jeho prevádzku. Dúfam, že
to bude už čo najskôr. Znovuotvorenie brán našej ZŠ s MŠ v mesiaci jún bolo
podmienené zakúpením umývačiek riadu a dovybavením školskej kuchyne. Vyžadovalo si to aj prerobenie celej kuchyne, kde by som chcela poďakovať všetkým
kuchárkam, vedúcej školskej jedálne, ich rodinným príslušníkom a v neposlednom rade pani riaditeľke. Obetovali svoj voľný čas a nezištne sa podieľali na tejto
obnove. Jesenné dažde nás postavili pred ďalšiu dôležitú vec, a tou bola oprava
strechy na budove materskej školy. Bola už v takom hroznom stave, že sme mali

Ondrej Turan

Z pohľadu poslanca obecného zastupiteľstva by som hodnotil tento rok ako veľmi náročný a zvláštny. A to nielen pre mňa ako poslanca a civilnú osobu, ale
určite aj pre obyvateľov našej obce z dôvodu pandémie Covid-19. No aj napriek
tomu sa veľmi teším z toho, že sa nám konečne podarilo zrealizovať niekoľko rokov plánovaný projekt, ktorým je výstavba multifunkčného ihriska v našej obci,
zrekonštruovali sme kuchyňu a opravili strechu v materskej škole. V budúcom
roku, ak sa situácia ohľadom pandémie koronavírusu zlepší a život sa vráti do
starých koľají, by som bol veľmi rád, keby sa pokračovalo v kultúrnych akciách,
ktoré sme v našej obci organizovali a ktoré sa tento rok nemohli uskutočniť. Je
veľa pekných akcií, ktoré by mali v našej obci určite pokračovať, pretože kultúrny
život počas tohto roka veľmi stagnoval, najmä kvôli prebiehajúcim opatreniam.

šibeničný termín na jej opravu. Všetko sa podarilo, i keď to trvalo dlhšie, ako
by sme chceli. Je ešte viac vecí, o ktorých som sa nezmienila, možno tak urobia ostatní poslanci. Ja stále tvrdím: „Spoločnými silami sa dá zvládnuť všetko
ľahšie.“ Každý máme síce svoj názor, svoje vízie a iný pohľad na riešenie vecí,
ale v konečnom dôsledku chceme všetci to najlepšie pre našu obec i občanov. V
prvom rade musíme dokončiť chodníky do materskej a základnej školy. Doriešiť
problematiku komunálneho odpadu. Chceme, aby občania, ktorí sú disciplinovaní a idú cestou separácie, neboli diskriminovaní, ale práve naopak. Musíme
si dávať veľký pozor na čierne skládky, ktorých odstránenie stojí obecnú kasu
nemalé peniaze. Otvárať nové ulice, aby sme mladým rodinám ponúkli možnosť
výstavby rodinných domov. Mladá rodina rovná sa detičky a detičky my radi
uvítame v našej krásnej, útulnej a podľa mňa aj na vysokej úrovni vybavenej ZŠ
s MŠ. Zapájať našich občanov do diania v našej obci. Aby mali možnosť vyjadriť
svoj názor, kritiku, pripomienku, ale aby boli aj ochotní pomôcť či priložiť ruku
k dielu. A samozrejme, ak to bude situácia okolo pandémie Covid-19 dovoľovať,
určite prinavrátime našej dedine jej kultúrneho ducha. Nech zase dedina ožije a
my s ňou. Za seba môžem povedať, že i keď to bol náročný rok hlavne po psychickej stránke /nikdy som takúto situáciu nezažila/, dospela som k presvedčeniu, že aj keď nám život stavia do cesty rôzne prekážky a my ich musíme neraz so
sebazaprením prekonávať, nie je nič dôležitejšie na tomto svete, ako mať od Pána
Boha pevné zdravie, blízkych, ktorí stoja pri mne a poháňajú ma vpred. Neriešiť
malichernosti, nehádať sa, problémy riešiť s chladnou hlavou, vypočuť si názor
toho druhého, trošku pribrzdiť svoj uponáhľaný život. Nájsť si chvíľu, zastaviť sa
v tomto zhone, zájsť na kávičku k rodičom, urobiť si krásny večer s partnerom a
poklebetiť si s dcérou. Vždy si nájsť čas pre rodinu a kamarátov. Lebo nikto z nás
nevieme, koľko na tomto svete ešte pobudneme, tak treba žiť naplno, ako keby
deň, čo práve prežívame, bol ten posledný. Vážení spoluobčania, zase sa nám blížia najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Dovoľte mi, aby som Vám z celého srdca
popriala hojnosť Božích milostí, zdravie, šťastie, lásku a pokoj v rodine. Prežite
sviatky vianočné v kruhu svojich najbližších, a želám vám, aby každý z vás našiel
pod vianočným stromčekom taký darček, aký si prial. A spoločne si prajme , aby
ten Nový rok 2021 bol lepší, krajší, veselší a hlavne aby sme ho všetci prežili v
pevnom zdraví.
Tento rok si budem pamätať ako veľmi zvláštny rok a len
tak ľahko na neho nezabudneme, lebo jedného dňa sme
slobodní ľudia, ktorí si žijú svoj život, a na druhý deň nás
uväznia vo svojich domovoch, zakážu nám stretávať sa a
voľne pohybovať! Avšak aj napriek tomu si každý na tom
niečom zlom môže nájsť niečo pozitívne. Ja som napríklad
počas prvej vlny pandémie strávil veľa času so svojimi
deťmi, nakoľko boli zavreté školy, a bol som s nimi doma.
Poviem vám, je to fuška byť s nimi celý deň!
Keďže sa blížia Vianoce, chcel by som popriať našim občanom pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a do
nového roku nech vstúpime tou správnou nohou, aby sa nám všetko podarilo,
čo sa nepodarilo tento rok.

Marcel Čvirik

tický internet, taktiež neukončená rekonštrukcia chodníkov k MŠ a ZŠ a mnoho
ďalších. Verím, že budúci rok bude situácia priaznivejšia a aj vďaka nasej snahe
sa podarí zlepšiť životnú úroveň v našej obci. Takisto verím, že sa nám podarí
dokončiť aktuálne otvorené a neukončené vyššie spomenuté projekty. Našťastie,
aj napriek pandémii máme to hlavné – zdravie, tak ako ja, ale aj celá moja rodina,
za čo som nesmierne vďačný. Určite sme trávili spolu v úzkom rodinnom kruhu
podstatne viac času, ako sme boli po uplynulé roky zvyknutí, čo tiež pokladám
za pozitívum. Za najnáročnejšie považujem sledovanie a dodržiavanie pravidiel zavádzaných našou vládou, nakoľko nie vždy mi prídu ako potrebné, resp.
opodstatnené. Milí spoluobčania, zo srdca vám želám, aby ste tento výnimočný
vianočný čas strávili v kruhu svojich najbližších, v porozumení, láske a zdraví.
Do Nového roku 2021 vám želám plno úspechov a splnených prianí.

Mgr. Sabína Ostrožlíková

že budúci rok bude v súvislosti s pandémiou Covid-19 menej
náročný. Ale ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré. Táto
situácia mi dala možnosť venovať sa aktivitám, na ktoré mi
inokedy nezostávalo toľko času, koľko by bolo potrebné, dočítať rozčítané knihy, pretriediť oblečenie, pripraviť a pobaliť
veci na sťahovanie do nového domu a venovať sa záverečnej
práci v rámci vysokej školy. Táto situácia ma utvrdila v tom,
že rodinu a zdravie budem stále klásť na vrchol hodnotového
rebríčka. Rok 2020, ĎAKUJEM za zdravého syna. Vážení občania, na záver Vám prajem, aj napriek tejto neľahkej dobe, pokojné prežitie vianočných sviatkov, šťastný a zdravý nový rok.
A nedá mi nepoďakovať všetkým, ktorí v boji s pandémiou
Covid-19 stoja v prvej línii, všetkým, ktorí denne chodia do práce bez ohľadu na
situáciu a všetkým disciplinovaným ľuďom.

Rok 2020 je rokom, ktorý zostane navždy zapísaný ako rok
precedensu, aký si v novodobej histórii nepamätáme. Je to
rok poznačený pandémiou Covid-19, čo značne ovplyvnilo chod aj našej obce. I napriek nepriaznivej situácii za
veľké pozitívum pokladám, že sa podarilo aj vďaka snahe
riaditeľky základnej školy zrenovovať strechu na kuchyni
materskej školy. Za veľmi úspešnú tiež poväzujem realizáciu multifunkčného ihriska, ktoré je voľne prístupné
verejnosti a nachádza sa v areáli TJ Lokomotíva. V rámci
obce máme naplánovaných viacero projektov, ktoré kvôli aktuálnej situácii nie
je možné, resp. je možné iba čiastočne realizovať, ako napríklad plánovaný opDovolím si tvrdiť, že uplynulý rok bol náročný pre každého z nás, či už v súkromnom, tak i v pracovnom živote. Aktuálna situácia vo svete jednoducho
ovplyvnila všetky oblasti života, ovplyvnila aj chod obce, a samozrejme aj činnosť obecného zastupiteľstva. Snažili sme sa však riešiť povinné náležitosti obce,
vzniknuté problémy, výzvy a podnety občanov, vyzdvihnem multifunkčné ihrisko, rekonštrukciu a zateplenie škôlky, zberný dvor, poriadok v obci a zvládnutie
celoplošného testovania občanov, za čo patrí vďaka všetkým zúčastneným. Dúfajme, že budúci rok bude priať kultúrnym a športovým podujatiam v obci. Ako
členka poriadkovej komisie by som sa ďalej rada zamerala na osvetu v oblasti
bezpečnosti, ochrany osôb a majetku, a vzhľadom na aktuálnu situáciu aj na krízový manažment v obci. Ako som už spomenula, uplynulý rok bol náročný pre
každého z nás. Všetci s malou dušičkou veríme, že situácia sa začne zlepšovať,

Juraj Chovan

Ak by som mal zhodnotiť uplynulý rok, v mojom a starostovom záujme bol v Hliníkoch oddychový park a kultúrne vyžitie, kde sme chceli zrealizovať pódium na zábavné podujatia, na čo bola aj vypracovaná vizualizácia
projektu, ako by to mohlo vyniknúť. Bola nám schválená
aj dotácia na výsadbu zelene. Dosť veľkou témou bolo
tiež zrealizovanie obecného podniku, ktorý je schválený
zastupiteľstvom a v máji tohto roku sme dostali štatút
obecného podniku. Bohužiaľ, všetkých nás pozastavil
vírus Covid-19 pri financovaní a realizácii. Čo ma teší,
je, že sa nám podarilo zapojiť sa do výzvy multifunkčného
ihriska, ktorého realizácia v športovom areáli sa podarila. Takisto som rád, že sa
opravila časť strechy materskej školy. Taktiež sme chceli na cintoríne zabezpečiť

najmä poriadok okolo kontajnerov ich ohradením, nakoľko sa tam vyváža odpad aj z domácností, ktorý tam nepatrí. Mrzí ma, že nevieme zastrešiť časť pred
domom smútku pri nepriaznivom počasí. V tejto situácii je ťažšie sa zamerať na
nasledujúci rok, keďže nevieme, čo nás čaká v novom roku v súvislosti s pandémiou. Určite som za to, aby sa viac sfunkčnilo osvetlenie, pretože to terajšie
nie je dostačujúce. Na jar máme prísľub opravy chodníka pri materskej škole
a dúfam, že sa nám podarí opraviť alebo úplne zrekonštruovať obecný rozhlas,
nakoľko nie všade je vždy počuť, čo sa hlási. Tento rok mi dal z tejto pandemickej
situácie, že si treba vážiť to, čo máme, a hlavne svoju rodinu. A som rád, že sme
sa dokázali spojiť v dobrú vec pri pomoci s rúškami, ktorá bola nevyhnutná pre
našich aj iných občanov. A čo si priať? Vianoce lásky a pokoja, nech každú vašu
bolesť zahoja. V kruhu najbližších tešte sa spolu, až budete sadať k štedrovečernému stolu. Nový rok nech je plný šťastia, zdravia, lásky a dobrých ľudí. Našim
občanom prajem všetko dobré v novom roku.

Takto si tu žijeme... v Úľanoch nad Žitavou
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ancami z našej obce

obci viac zamerať a čo im napriek pandémii tento náročný rok dal...?

Alena Červenková

Určite sme si nepredstavovali také scenáre, aké nám priniesol tento rok. Spomalenie a obmedzenie ekonomiky v
štáte sa odrazilo aj na krátení podielových daní pre obce a
mestá. Mnohé plány zostali nezrealizované. Museli sme robiť rozhodnutia, ako čo najhospodárnejšie použiť finančné
prostriedky. Do školskej jedálne bolo schválené zakúpenie
nového sporáka, varnej stoličky, umývačky riadu a výbavy
do jedálne. Bola zrealizovaná oprava časti strechy na starej
budove školy, ale taktiež sa uskutočnila úplná rekonštrukcia strechy v materskej škole nad kuchyňou. V areáli futbalového ihriska máme vybudované krásne nové multifunkčné ihrisko, ktoré
bolo zrealizované z výzvy na šport z Úradu vlády. Dokončilo sa vykupovanie
pozemkov na spojenie ulíc Nábrežná - Hliníky, pokračujeme s vysporiadaním
pozemkov na cestu za Žitavskou ulicou, ktorá je v územnom pláne obce už veľa
rokov. Obecný podnik obchodu a služieb Úľany nad Žitavou získal štatút registrovaného sociálneho podniku a začal v tomto roku poskytovať svoje služby cez
servisné poukážky. Tieto si môžete zakúpiť priamo na obecnom úrade. Hodnota jednej poukážky je 10 eur, pričom odkázaná osoba (posúdenie odkázanosti zabezpečuje obecný úrad) zaplatí iba 5 eur za túto poukážku. V tomto roku
bol záujem zo strany občanov prevažne o kosenie trávy, no chceme poskytovať
aj iné služby, ako napr. opatrovateľskú službu. Chcela by som pochváliť členov

Ľubica Cendrowicz

Budem úprimná a otvorená k občanom našej obce, ale z môjho pohľadu sa viacej
vecí nepodarilo ako podarilo. Častokrát som osočovaná a odsudzovaná za vyjadrenie svojho názoru a nesúhlasu so zapojením sa do niektorých projektov či výziev.
Ale povedzme si úprimne: načo tu budovať a stavať niečo nové a popritom nám
ostatné pomaly padá na hlavu? Načo rozbiehať tisíce projektov a plánov, ak mnohé
z nich potom nevieme dokončiť? Stále tu máme problém s komunálnym odpadom,
nedokončené chodníky do školy či škôlky a budovy, ktoré potrebujú rekonštrukciu.
Nie je dokončené otváranie jednej ulice a púšťame sa do otvárania ďalšej. Čo ma
však najviac trápi a z čoho som najviac sklamaná, je absencia komunikácie pána
starostu so všetkými poslancami. Toto ďalej vplýva na našu celkovú spoluprácu ako
zastupiteľstva a zároveň na budovanie a rozvoj našej obce. Rada riešim veci otvorene,
formou komunikácie. A myslím si, že je to jediná cesta, ako správne a prosperujúco fungovať. Napriek tomu, že sme sa dohodli na pravidelných stretnutiach, kde
budeme informovaní o ďalších plánoch, krokoch, výzvach a projektoch, o tom, do
akých vízií sa spoločne pustíme, nám zostala len úbohá komunikácia formou mailov zasielaných pred zasadaním zastupiteľstva. Akoby sa dvere obecného úradu pred
niektorými poslancami zatvorili a to, čo sa deje v jeho komnatách, sa dozvedáme z
úst občanov, ktorí vedia mnohé veci skôr ako my, alebo sa ich nedozvieme vôbec. Teší
ma však, že niektoré veci sa predsa len podarilo urobiť - opraviť strechu kuchyne na
budove materskej školy, taktiež strechu na budove základnej školy, že sa podarilo
postaviť multifunkčné ihrisko a konečne sme sa pohli aspoň o krôčik v riešení otázky
komunálneho odpadu. Ja ako poslankyňa nemôžem urobiť sama nič. Som súčasťou

Veronika Fialová

V tomto hektickom roku nemôžeme zanedbať prácu a plány pre dobro občanov. Usilujem sa, aby bola moja práca užitočná. Hoci tento rok nás zasiahol Covid-19 a stretnutia a
zasadnutia boli často ohrozené, riešili sa zadané úlohy. Sprí-

Ing. Šimon Laho

V uplynulom roku nám všetkým vstúpil do života Covid-19, ktorý, priamo či
nepriamo, ovplyvnil naše životy, fungovanie obce a obecného zastupiteľstva
nevynímajúc. Napriek zložitej situácii sa nám podarilo zrealizovať pre našich
občanov viacero projektov, ktoré, pevne verím, zvýšia kvalitu života obyvateľov
našej obce. Spomenul by som napríklad vybudovanie multifunkčného ihriska
s umelou trávou v priestoroch ihriska TJ Lokomotíva, ktoré bude slúžiť širokej verejnosti, a verím, že tiež zvýši pestrosť hodín telesnej výchovy v základnej
škole a skvalitní tréningový proces našich prípravkárov alebo mužstva dospelých. Takisto sa veľmi teším, že sa nám podarilo alokovať peňažné prostriedky
na opravu havarijného stavu strechy v budove škôlky, ako aj opravu strechy v
budove základnej školy, pretože peniaze investované do mládeže sú najlepšia
investícia do budúcnosti celej našej obce. Zároveň by som sa chcel poďakovať
pani riaditeľke Mgr. Oksane Ostrožlíkovej a celému kolektívu pedagogických
aj nepedagogických zamestnancov školy, ktorí v tejto situácii, aj napriek neprestávajúcim útokom z rôznych strán, zvládli všetky úlohy excelentne. Tiež som
rád, že vyberanie poplatkov za komunálny odpad by malo byť od nového roka
spravodlivejšie, kde paušálne poplatky za odvoz TKO nahradí systém poplatku za každý vývoz odpadu. Znamená to, že domácnosti, ktoré produkujú menej
odpadu, separujú či kompostujú, nebudú doplácať na občanov, ktorí sa správajú neekologicky. Čo sa týka vecí, ktoré sa v minulom roku nepodarili, stále
nás tlačí topánka vo veci otvárania nových ulíc alebo havarijného stavu strechy
na jednej z bytoviek, kde kvôli nekvalitnému zhotoveniu strechy stavebníkom
musí byť jeden z bytov neobývaný. Najväčšou výzvou a cieľom do budúcich rokov je vybudovanie obecnej kanalizácie, na ktorú ale momentálne nemáme v
obecnom rozpočte dostatok finančných prostriedkov. Z krátkodobejších cieľov
patrí medzi priority otváranie už spomínaných nových ulíc, čím by sme vytvorili
priestor pre občanov, ktorí majú záujem o výstavbu rodinných domov, keďže v
obci nemáme dostatočný počet stavebných parciel, ako aj plánovaná výstavba
nového bytového domu s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania. Záujem o

nášho DHZ. V prvom roku svojho pôsobenia ukázal, ako veľmi je prospešný.
Jeho členovia pomáhali s roznášaním rúšok a nákupoch pre občanov, taktiež v
Supermarkete Jednota a nedávno aj pri odčerpávaní vody počas povodní, keď
hrozilo vyliatie vody zo záchytného jarku pri moste. V našej obci je veľký záujem
o bývanie v obecných bytovkách, preto OZ schválilo výstavbu nových bytových
jednotiek v prípade, že budeme úspešní pri získaní dotácie zo Štátneho fondu
rozvoja bývania. Chceli by sme ďalej pokračovať v napĺňaní územného plánu
obce a ponúknuť občanom možnosť vytvorenia ďalšej novej cesty za ulicou A.
Hlinku, ktorá by plynule spájala Zámček (nové bytovky) s hlavnou cestou - vedľa
Pohostinstva Hlavačka. Rok 2020 bol, a aj stále je iný ako roky doteraz. Covid-19
skomplikoval fungovanie nielen ľuďom, ale aj samosprávam. Preveril trpezlivosť
nás všetkých najmä počas trvania obmedzení v prvej aj druhej vlne pandémie.
Naučil nás vážiť si a ochraňovať svoje zdravie a podať pomocnú ruku tam, kde
je to potrebné. Kúzlo Vianoc nikdy nekončí a jeho najväčšími darmi sú rodina, priatelia a blízkosť Božieho dieťatka v jasličkách. Prichádza sviatočný čas, na
ktorý sa dlho teší každý z nás. Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, Vianočnej nálade
každý z nás podlieha. Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe
milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas vianočný, zvonček tíško cinká, každému sa
splní túžba, aspoň malilinká. Šťastné a veselé želajme si spolu, a potom spoločne
k Štedrovečernému stolu. Na Vianoce a v Novom roku, lásku, šťastie na každom
kroku. Úspechov a šťastia veľa, z úprimného srdca želá poslankyňa obecného
zastupiteľstva Alena Červenková.
obecného zastupiteľstva. Avšak som aj hlasom občanov
reprezentujúci ich potreby, túžby, sklamania či radosti z
úspešných akcií a tým hlasom chcem aj naďalej ostať. Ako
dieťa si pamätám, že obecný úrad spolu so starostom bol
neoddeliteľnou súčasťou našej obce. Veľakrát som videla,
ako starostovia uháňali ulicami a kontrolovali každý kút v
dedine, pristavovali sa pri občanoch či navštevovali inštitúcie. A práve toto tu chýba. Veľmi rada by som to zmenila,
avšak na to je potrebný hlavne pán starosta, ale aj ostatní
členovia obecného zastupiteľstva. Verím však, že jedného dňa sa opäť v našej obci k tomuto vrátime. Chcem sa
poďakovať všetkým občanom, ktorí sa podieľajú na zveľaďovaní našej obce, ale ich
práca nie je zviditeľňovaná na sociálnych sieťach. Veľmi si vážim, že svojou prácou
prispievate k tomu, aby sa nám tu lepšie žilo. Ďalej sa chcem poďakovať aj pani riaditeľke za všetok čas, ktorý venuje svojej práci na úkor vlastnej rodiny, len preto, aby sa
z našich detí stávali vzdelaní, čestní a slušní ľudia. Ďakujem jej aj za to, že celú situáciu v súvislosti s pandémiou zvládala sama, s minimálnou pomocou zriaďovateľa a
obecného zastupiteľstva. Nedá mi nepoďakovať sa aj pánovi farárovi za jeho povzbudivé slová počas tohto náročného roka, ktoré udržiavali našu vieru, aby sme z nej
mohli ďalej žiť. Na záver chcem zaželať všetkým občanom sviatky plné pokoja, lásky,
radosti v kruhu najbližších. Želám vám, aby vaše srdcia boli naplnené vďačnosťou a
pokorou, a aby sme nezabúdali na to, čo je pre nás najcennejšie.
stupnilo sa multifunkčné ihrisko. Som rada, že bola schválená výstavba bytovky,
ktorá aspoň sčasti vyrieši bývanie, najmä pre mladé rodiny a mladých ľudí, a
rovnako aj cesta, ktorá bude súbežná so Žitavskou ulicou, kde vzniknú ďalšie
stavebné pozemky. Je veľa ďalších dobrých a užitočných vecí pre občanov, ktoré
sa vyriešili. Určite sa nepodarilo všetko, čo ma mrzí, a to je moje veľké prianie
k Vianociam a do nového roku, aby sa nám darilo plniť sľuby dané občanom.
takúto formu bývanie v obci je, v poradovníku máme 31
žiadateľov, z toho 12 s trvalým pobytom v obci. Osobne ma mrzí aj absencia všetkých kultúrnych podujatí v
uplynulom roku, ako napríklad obľúbená súťaž vo varení
gulášu, Beh oslobodenia, oslavy MDD a MDŽ, deň úcty
k starším či adventné trhy spojené s príchodom Mikuláša... V neposlednom rade sme si nemohli pripomenúť
tradičným turnajom ani našich zosnulých kamarátov
Igora Fialku a Petra Šimega. Pevne dúfam, že sa budúci
rok situácia stabilizuje a opäť sa budeme môcť stretnúť
na všetkých kultúrno-spoločenských akciách, ktoré mne
osobne chýbajú. Musím takisto spomenúť „dobrovoľné“ celoplošné testovanie,
kde bola celá ťarcha organizácie delegovaná na miestne samosprávy. Či už sme s
týmto vládnym projektom súhlasili, alebo nie, bolo potrebné promptne zareagovať a umožniť všetkým našim občanom, ktorí o to stáli, dať sa otestovať. Osobne
som sa zúčastnil ako dobrovoľník/administrátor oboch testovacích dní a podľa
môjho názoru sme to zvládli v spolupráci so starostom, Dobrovoľným hasičským zborom, ostatnými poslancami, zamestnancami obecného úradu, ako aj
dobrovoľníkmi, až na menšie nedorozumenia, veľmi dobre. Veľmi ťažko sa mi
reaguje na túto otázku, keďže neviem nájsť nejaké pozitívum vzniknutej situácie. Covid nám ukázal, ako veľmi je sociálny kontakt dôležitý pre každého z
nás, osobne mi veľmi chýbajú všetky športové a kultúrne akcie a dúfam, že sa to
čoskoro zmení a všetci budeme znovu žiť životy, na ktoré sme boli zvyknutí pre
dobou „koronovou“, zlepší sa celková nálada v spoločnosti a spoločnosť nebude
taká polarizovaná, ako je to v týchto dňoch. Všetkým spoluobčanom by som
chcel do nasledujúcich dní popriať hlavne veľa zdravia, aby prežili blížiace sa vianočné a novoročné sviatky v pohode, radosti, v kruhu svojich najbližších tak, ako
sú zvyknutí. Pevne verím v to, že sa situácia stabilizuje a po novom roku sa všetci
opäť budeme môcť stretávať na kultúrnych, spoločenských a športových akciách,
na svadbách, oslavách alebo len tak, pri pohári dobrého vína alebo čapovaného
piva. Všetko dobré a hlavne veľa zdravia.
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„Každý deň sa budím s novým nápadom a zaspávam pri ďalšom,“
hovorí talentovaný rezbár Martin Heczko.

Martin Heczko je v Úľanoch nad Žitavou,
no aj v širokom okolí známy predovšetkým
svojimi krásnymi rezbárskymi výtvormi. Tie
môžete vidieť na hlavnej cestnej a železničnej
križovatke v našej obci, pretože svojmu
rezbárskemu remeslu sa venuje naplno. Čo
zaujímavé tento rok vyrezal, aké výzvy stoja
pred ním a aká netradičná návšteva zavítala
do jeho rezbárskej dielne, nám porozprával
v aktuálnom rozhovore.
• Na konte máš určite nespočetné množstvo
rezbárskych diel. Čo najzaujímavejšie si
však tento rok vyrezal?
- Aj keď toho nebolo tento rok veľa, podľa mňa
bola najzaujímavejšia po všetkých stránkach
zákazka fotopoint pre chatu Magurka. Maťko
a Kubko ale tiež zaznamenali úspech.
• Mali zákazníci aj nejaké špeciálne
požiadavky?
- Takmer každá objednávka je špeciálna.
Posledné dve som robil rodostrom na stenu
chodby, kde boli fotky celej rodiny, a potom
ešte bidielko pre vtáčiky, ktoré malo byť čo
najviac podobné stromu.
• Spomínal si chatu Magurka, na ktorú
putoval netradičný drevený fotopoint. Mal
si pri ňom voľné ruky alebo išlo o zákazku
„na mieru“?
- Keď robím objednávky, ako je aj táto zákazka,
tak je pre mňa žiaduce, aby mal klient aspoň
nejakú predstavu, čo po mne vlastne bude
chcieť. Keď nemá, je to potom naozaj ťažké,
ale i na to sa dá po dlhšom rozhovore prísť.
V prípade Magurky našťastie vedeli, čo chcú,
a priniesli si aj návrh, takže som sa mal čoho
držať. Konečné prevedenie bolo na mne,
keď už mi nechali aj voľnú ruku. Bola s nimi
naozaj veľmi príjemná spolupráca. Sú to
veľmi príjemní ľudia.
• Ako toto dielo vlastne vznikalo a ako dlho
ti trvalo niečo takéto vyrobiť?
- Celé dielo mi trvalo skoro 4 týždne a skladal
sa zo šiestich veľkých častí topoľového dreva.

Použité kláty mali dva metre na dĺžku a meter
v priemere. Samotná montáž v srdci Nízkych
Tatier trvala dva dni a veľmi pomohlo, že
tam boli naozaj ochotní ľudia spolupracovať
pri kľúčovom bode, keď sme dvíhali štít. To
sme tŕpli všetci. Musím uznať, že nám naozaj
prialo i počasie. Vo vetre alebo v daždi by sme
sa tam ani nedostali, nieto ešte stavať. Aj cesta
na miesto bola naozaj veľmi, veľmi zaujímavá.
Nevedie tam zrovna cesta 1. triedy.
• Samotná inštalácia na miesta teda musela
byť veľmi náročná...
- Dlhé noci som premýšľal nad tým, ako to
budeme stavať bez ťažkej techniky, ale ako
vždy sa nájde riešenie na mieste. Mal som
viacero nápadov, ako na to, ale toto bolo naj.
Myslím, že na to ešte nejaký čas nezabudnem.
Chatu Magurka môžem naozaj odporučiť. Je

tam skutočne nádherne. I keď som tam bol
iba chvíľku, teším sa, až sa tam znova ukážem.
• Uprostred novembra ťa prišli navštíviť aj
deti z miestnej materskej školy, ktoré boli
nadšené zo stretnutia s tebou. Čo všetko si
im poukazoval?
- Áno, často sa stáva, že sa prichádzajú pýtať
pedagógovia, či môžu prísť s určitým počtom
detí. Vždy sa na takéto stretnutie tešíme,
pretože deti sú vždy super. Pravdou ale je,
že nenájdeme vždy hneď spoločný vhodný
termín. Mali sme tu vlani v lete aj deti
z letného tábora v Šuranoch. A aj z našej ZŠ
u nás už bola návšteva. Škôlkari boli veľmi živí
a v okamihu to u nás vyzeralo ako v škôlke.
Boli veľmi nadšení zo všetkého, čo tu máme,
ale najviac zo psov. Tí naozaj dokážu u nás
zaujať a s deťmi sa veľmi radi hrajú.

Takto si tu žijeme... v Úľanoch nad Žitavou

11

• A okrem psíkov ich čo ešte zaujalo
najviac?
- Deti zvlášť zaujala možnosť chytiť si
dlátko a môcť priložiť ruku k dokončeniu
vyrezávanej včely. Veľmi ich to bavilo, niektorí
boli aj dvakrát a myslím, že im bolo krátko.
• Myslíš si, že by sa medzi nimi našiel
nejaký nádejný rezbár?
- Čo sa týka nádejných rezbárov, domnievam
sa, že to je záležitosť, ktorá sa ukáže až vo
vyššom veku. V každom z nich je v tomto
veku nádej na úplne čokoľvek. Uvidíme,
kto sa nechá v budúcnosti motivovať. Už
sme motivovali viacero ľudí a veľmi sa
každému záujmu úprimne teším. Vždy rád
zodpovedám zvedavé otázky. Mám rád
ľudí, odborné i neodborné diskusie k téme
spracovania dreva. Deti sa nám stále snažia
ukázať, že zvládajú to, čo my, a preto všetko
opakujú. Nesmieme im v tom brániť, musíme
len dávať pozor na to, aby sme žili tak, ako
chceme, aby žili naše deti. Deti sú veľmi
presným zrkadlom prostredia, kde žijú.
• Zrejme nie je nič, čo by si nedokázal
vyrezať, ale skús si spomenúť, ktorá
rezbárska výzva ťa naposledy potrápila
najviac. Ak taká je.
- To by sme boli zasa pri Magurke. Ale nie. Je
veľa vecí, ktoré mi dali tiež dosť zabrať. Ocino

má viac takých diel, ktoré boli komplikované.
Je práveže veľa vecí, ktoré by som chcel
stvárniť, no zatiaľ na ne nemám to odhodlanie
a skúsenosti, ktoré sú k tomu potrebné.
• Máš aj nejaký svoj tajný cieľ, túžbu, čo by
si chcel vytvoriť, alebo robíš výlučne to, čo
príde?
- Tých tajných cieľov je viac, než je možné

si predstaviť. Ja si svoje rezbárske sny a ciele
stále odkladám na čas, kedy sa naučím
vyrezávať podľa mojich predstáv a príde
na ne ten správny čas. To bude ešte chvíľku
trvať. Je toho naozaj veľa, čo by som chcel
ešte vytvoriť. Každý deň sa budím s novým
nápadom a zaspávam pri ďalšom. To skutočne
nie je možné všetko realizovať. Všetko má
svoj čas, ale jeden život je málo.

Úľanský holubár Ing. Marián Fibich ml. považuje túto
sezónu napriek rôznym obmedzeniam za vydarenú

Viaceré športové súťaže museli
byť vplyvom pandémie prerušené či dokonca zrušené a táto
náročná situácia ovplyvnila aj
pretekanie s poštovými holubmi. Na samom začiatku sezóny
to dokonca vyzeralo tak, že sa
celá sezóna zruší. Našťastie ale
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov urobil všetko
pre to, aby sezóna mohla odštartovať, a to v podobe výnimiek z pretekového plánu, čím
obmedzil kontakt medzi chovateľmi. „Nemohli sme sa stretať v uzavretých priestoroch a tak ako všade, aj tu sa samozrejmosťou stala dezinfekcia, rukavice a rúško,“ hovorí o náročnej situácii holubár Ing. Marián Fibich ml., ktorý je zároveň predsedom ZO CHPH v Kostolnom
Seku. Ani sezóna podľa neho neprebehla celkom tak, ako by to bolo
za normálnych podmienok. „Nielen naša oblasť, ale ani celý západo-

slovenský región nedokázal prispôsobiť pretekový plán tak, aby sme
leteli aspoň jeden národný pretek. Nakoniec sme však aspoň súťažili
v rámci oblasti a regiónu. Aj za to sme boli vďační.“ Hoci sa súťažilo
v neľahkých podmienkach, pre neho táto sezóna patrila opäť k tým
najlepším. „Podarilo sa mi vyhrať dva preteky v OZ Nitra, jeden so
starými holubmi, tam to bol už známy holub „Štvorka“ SK 17 1004 4
z preteku Gotha 625 km, ktorý bol už na začiatku roka dvojnásobný
reprezentant Slovenska, pričom v Brne reprezentoval Slovensko na
Stredoeurópskej výstave, a pred rokom bol na olympiáde v Poznani,“
vysvetľuje. „Druhý pretek vyhrala mladá holubička SK 20 01004 362,
keď v rámci OZ Nitra vyhrala pretek z Kolína (CZ) - 300 km.“ Veľmi
dobre reprezentoval ich klub aj Juraj Vanko z Komjatíc, ktorý vyhral
pretek zo super dlhej trate z Hille viac ako 800 km a skončil rovnako
s Mariánom Fibichom ako druhý vicemajster v OZ na dlhé trate v
rámci OZ Nitra. Úľanskému chovateľovi sa však veľmi dobre darilo aj
v bodovacích súťažiach. „Vyhral som majstra oblasti Nitra s vyše 100
chovateľmi. Bol som druhý v regióne Pezinok/Nitra a 3. v Západoslovenskom regióne – Nitra, Trnava, Pezinok a Bratislava, kde je viac ako
300 chovateľov. Navyše mi urobila radosť „Štvorka“ – 1. eso OZ Nitra
Šport B – stredné trate a jeho brat „255“ je v rámci OZ Nitra 1. eso
Šport G – eso ročiak. Takže sezóna bola pre mňa veľmi úspešná,“ teší
sa z dosiahnutých úspechov. No radosť mu urobí každý priletený holub
a predovšetkým, ak sú to dlhé trate. „Je to okolo 600 km a pri super
dlhých tratiach aj nad 800 km. Na takejto trati čaká na našich holubov
veľa nebezpečenstva.“ Najviac ho však mrzí zrušenie všetkých výstav.
„Je smutné, že to, na čo sa holubári celý rok tešia, to tento rok nebude.
Všetky výstavy a stretnutia s priateľmi, či už tu z blízkeho okolia, alebo
zahraničia, nebudú možné kvôli pandémii. Preto by som si aj na záver
želal, aby táto zložitá doba čím skôr skončila a mohli sme v zdraví a s
kľudom súťažiť. Táto doba nás naučila všeličo, a preto si je ťažké robiť
nejaké plány. Tak ako pri všetkom, zdravie je najdôležitejšie, a preto prajem aj vám príjemné sviatky a všetko dobré v novom roku.“
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Členovia Športovo-streleckého klubu HT Úľany nad Žitavou sa po
novom začali aktívne venovať aj dynamickým streleckým disciplínam
Tento rok od januára 2020 sme pokračovali v práci v novozriadenom
športovom oddiele mládeže. Tréningy prebiehali pravidelne každý
piatok v telocvični našej základnej školy. Mladí strelci sa zúčastnili na
súťažiach v streľbe zo vzduchových zbraní vo Svätom Petre, v Šali a
vo Vištuku. Avšak pandémia koronavírusu predčasne ukončila vzduchovkovú sezónu. Po miernom ústupe obmedzení streleckých súťaží sa
začali súťaže v streľbe z malokalibrových zbraní. V septembri 2020 sa
v Príbelciach uskutočnili Majstrovstvá SR v streľbe z malokalibrových
pušiek, kde Kristína Himpánová v disciplíne 3x40 (40 rán kľak, 40 rán
ľah, 40 rán stoj) na 50 m v kategórii kadetiek získala 4. miesto. Začali
sme sa aktívne venovať aj dynamickým streleckým disciplínam - súťažiam podľa medzinárodných pravidiel dynamickej streľby IPSC. V
spolupráci so Slovenskou Asociáciou Dynamickej Streľby, našou obcou
a našou základnou školou sme pripravili prezentačnú súťaž v streľbe z
airsoftových zbraní „IPSC AIR ACTION Úľany nad Žitavou 2020“, ktorá sa mala pôvodne konať v apríli, potom v októbri 2020 - momentálne
je presunutá na neurčitý termín. Ak to dovolia epidemiologické opatrenia, súťaž sa uskutoční. Jej cieľom je propagácia tohto športu na Slovensku a zviditeľnenie našej školy a obce. Dynamická streľba je vhodná pre
malých a aj veľkých dospelých strelcov – vo svete je veľmi rozšírená. Od
jesene tréningy prebiehajú podľa aktuálnych epidemiologických opatrení. Náš klub tento rok úspešne reprezentovali: M. Hlavačková, A. Va-

cho, S. Chovancová, M. Turan, M. Frýželka, D. Kamenický, T. Račko, S.
Mocková, S. Himpán, R. Tóthová, M. Raček, K. Himpánová, R. Himpánová, R. Tóth, A. Himpán. Viac o našom klube nájdete na facebookovej
stránke „ Strelecký klub HT Úľany nad Žitavou“.
Andrej Himpán,
predseda Športovo streleckého klubu HT Úľany nad Žitavou

Spoločenská kronika

Úľany nad Žitavou december 2019 – november 2020
Narodili sa
Ema Lehocká, Viktória Števlíková,
Hugo Rehor, Oskar Korpáš,
Teodor Zlatinský, Jakub Močkor,
Dominika Ostrožlíková,
Alžbeta Cviková, Mateo Matlúch,
Matúš Ostrožlík, Mirka Spišáková

Uzavreli manželstvo

Opustili nás...

Lenka Melišková a Lukáš Volentics,
Dominika Pápaiová a Kristián Horváth,
Mgr. Veronika Pekarovičová a Jaroslav Kosec,
Dávid Čergeť a Mária Vrabcová,
Lucia Horníková a Jozef Švec,
Nikola Mervová a Martin Mihalovič,
Pavol Tóth a Mgr. Henrieta Hulková,
Jana Smoláriková a Boris Žitňák,
Mgr. Alžbeta Turanová a Richard Borovica,
Anna Husárová a Matúš Malík

Helena Mikulcová, Antónia Juhásová,
Marián Malík, Hedviga Ostrožlíková,
Helena Kosibová, Mária Horňačková,
Ida Jakubíková, Bernardína Šimeková,
Imrich Barok, Milan Riška, Emília Pečimúthová,
Oto Koči, Július Ostrožlík, Helena Zlatinská,
Július Štefánik, Ing. Ivan Malík, Eduard Pavlovič,
Alžbeta Čviriková, Marta Mináriková,
Helena Husárová, Irena Kollárová,
Daniel Štefánik, Cyril Navrátil, Mária Malíková
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V TICHU NOCI PRIŠIEL MEDZI NÁS...
Vianoce sú krásne – svojou atmosférou, vonkajšou výzdobou, a hlavne
obsahom. V tej atmosfére si dospelí
pripomínajú (akosi podvedome) svoje detstvo, keď sa cítili dobre v istote
rodiny, akejsi útulnosti tepla domova
a radosti decembrových dní. Áno, toto
všetko pekné a príjemné prináša tento
čas. Nikdy však nezabudnime - v tom
sentimente - na podstatu, že to nie je
náš sviatok. Ale je to oslava narodenín
Niekoho, kto sa stáva človeku tak blízkym. Dnes nikto normálny a vzdelaný
nevynáša pochybnosti o narodení Ježiša Krista v izraelskej zemi, v meste
Betlehem. On tu bol, aby splnil svoju
úlohu a nespočetnekrát svojimi slovami i zázrakmi dokázal, že je nielen
Syn človeka, ale zároveň aj Syn Boha.
A tak sa ľudstvo mohlo pozrieť do tváre Božej tu na zemi... Bol prisľúbený
už tam, na počiatku ľudských dejín,
keď sa naši prví rodičia postavili proti

Stvoriteľovi, vybrali si sebectvo a urazili i znevážili Božiu lásku. Odčiniť to
a učiť ľudí láske prichádza práve Boží
Syn. On je ten Kľúč, ktorý otvorí, darovaním svojho života na kríži z lásky k
ľuďom, hriechom zavretú bránu neba.
On je Cesta, ktorou máme kráčať tým,
že ho budeme napodobňovať v jeho
milosrdnej láske, a dovedie nás k nebu.
Preto toto sa teda stal Človekom, a bol
Boh s nami. Toto všetko si uvedomme
a opätovne prerozjímajme pri pohľade
na svetielkami rozžiarený stromček a
betlehemskú scénu pod ním vyobrazenú. V tých jasliach, v tom kŕmidle
pre zvieratá nie je ľudské dieťa, ale
náš Záchranca, náš Priateľ, náš Pán.
Prišiel, aby dal do poriadku vzťah
ľudstva s Bohom a učil nás správne
žiť. Prajem nám všetkým, milí Úľančania, aby sme načerpali osobitne cez
vianočné obdobie veľa sily a horlivosti
do kresťanského života. Nech tak, ako

sa skláňa Boh k človeku, aby ho zdvihol z hriechov, i my sa, ako bratia a
sestry, navzájom zdvíhame – povzbudzovaním a odpúšťaním si. Nech tak,
ako nás nezištne Boh miluje, aj my si
slúžime drobnými dobrými skutkami
– bez bočných úmyslov. Nech tak, ako
v chudobnej a jednoduchej maštaľke
prichádza medzi nás náš Spasiteľ, i my
sa usilujeme byť nenároční na materiálne veci, nie precitlivení na svoju osobu, jednoduchí v radosti, vďační voči
blížnym a pravdiví v slove. V modlitbe
vyprosujem celej našej farnosti a každej domácnosti Božie požehnanie.
Milan Šuliak, farár

Vianoce – toto je pomenovanie najkrajšieho kresťanského sviatku,
narodenia Ježiša Krista. Z nemčiny Weihnachten, čo je Svätá noc,
keď sa narodil Ježiš; alebo z taliančiny Via (di) nozze, čo znamená
svadobná cesta, ktorou vlastne bola pre Jozefa s Máriou cesta
z Nazareta do Betlehema na sčítanie obyvateľstva,
počas ktorej sa narodil Pán Ježiš.

List Ježiškovi

Emeritný pápež Benedikt XVI.
zrejme už ako sedemročný tušil,
čo bude raz jeho povolaním. Už
ako
druháčik
totiž napísal list
Ježiškovi, v ktorom ho nežiadal
o hračky a sladkosti, ale o knihy, omšové rúcho a Ježišovo srdce. Zažltnutý dopis z roku
1934 objavili po 78 rokoch náhodne
pri renovácii domu v bavorskej obci
Aschau am Inn, v ktorom Joseph Ratzinger žil. „Pápež sa z nájdeného listu
veľmi tešil, nad jeho obsahom sa uškŕňal,“ prezradil jeho súkromný sekretár Georg Gänswein. „Ako chlapci sa
moji bratia najradšej hrali na kňazov
a bohoslužbu,“ zaspomínala si v minulosti jeho staršia sestra Mária, ktorá pred niekoľkými rokmi zomrela.
To vysvetľuje, prečo malý Joseph v

liste žiadal o misál – omšovú knihu, v ktorej sú všetky modlitby a čítania – zelené omšové rúcho a Ježišovo
srdce. List ukončil bývalý šéf Vatikánu, ako sa na malého kresťana patrí. Sľubom, že bude poslúchať a bude
dobrý.
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Prípravkári využili uvoľnené opatrenia a v lete odohrali niekoľko prípravných zápasov
Už viac ako rok je Roman Sepeši trénerom šikovných a snaživých prípravkárov.
Za tento čas sa spolu zosúladili, zvykli si na seba a každým jedným tréningom či
zápasom sa posúvali jednoznačne vpred. Hoci sa v minuloročnom zimnom období pripravovali poctivo na jarnú časť sezóny, tá kvôli pandémii Covid-19 musela
byť zrušená. Na svojej kondičke však tvrdo pracovali a trénovať začali hneď, ako
to dané opatrenia dovolili. „Trénovať sme začali od mája, a to dvakrát do týždňa,“
hovorí tréner Roman Sepeši. „Chalani pristupovali k tréningom veľmi zodpovedne, navyše sme vytvorili super partiu a postupne sa k nám pridali aj noví chalani,
čo ma veľmi teší.“ V lete mali obmedzenia voľnejší charakter, preto sa im podarilo
odohrať aj zopár prípravných zápasov. Aj jesenná časť sezóny sa začala podľa plánu.
„Odohrali sme síce iba sedem kôl s bilanciou 3 výhry a štyri prehry, pretože kvôli
znovuzavedeným prísnym opatreniam bola súťaž znovu zrušená,“ vysvetľuje. „Dúfam, že začneme čím skôr trénovať, aby sa mohli chalani radovať z toho, čo ich baví.
Chcem im preto popriať veľa zdravíčka a krásne prežitie vianočných sviatkov.“

V areáli TJ vyrástlo nové multifunkčné ihrisko

Určite ste si všimli, že v areáli veľkého ihriska vzniklo tento rok nové multifunkčné
ihrisko s umelou trávou, ktoré bude slúžiť
všetkým obyvateľom našej obce. Tá na základe uznesenia z obecného zastupiteľstva č.
04 z 21.2.2019 podala žiadosti o nenávratný finančný príspevok v programe Podpora
rozvoja športu na rok 2019 – podprogram
č. 1 – výstavba multifunkčných ihrísk, a
takisto všetkých 9 poslancov schválilo
umiestnenie ihriska do areálu TJ Lokomotíva. Žiadosť o dotáciu bola schválená a
koncom roka sme obdržali na účet transfer

v hodnote 38 000 € na vybudovanie multifunkčného ihriska, na základe ktorého obec
vyhlásila v súlade s § 117 Zákon č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejné obstarávanie, ktoré vyhrala spoločnosť Intersystem
EU s.r.o. s ponukou 60 876,48 € + 4 356,60 €
dovybavenie, čo znamená, že na zvyšných
viac ako 27 000 € si obec navýšila úver
Univerzál vedený v Prima banke na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva,
Uznesenie č. 08 zo 14.5.2020.
Cena za stavbu ihriska
Dovybavenie ihriska
Dotácia z Úradu vlády
Spoluúčasť obce		

60,876.48 €
4,356.60 €
38,000.00 €
27,233.08 €

Multifunkčné ihrisko bolo stavebníkom
dané do užívania a momentálne prebieha
pilotná, testovacia prevádzka. Podmienky
prevádzky ihriska budú prerokované na

najbližšom obecnom zastupiteľstve, kde sa
rozhodne, či bude poskytované rezidentom
obce bezodplatne, alebo bude prenájom
možný za odplatu. Správcom ihriska by sa
mal stať pán Jozef Malík, ktorý momentálne spravuje aj celý areál Telovýchovnej Jednoty, v prípade jeho neprítomnosti pán Ondrej Turan a Šimon Laho. Súčasťou ihriska
je aj umelé osvetlenie, takže sa bude môcť
využívať aj vo večerných hodinách, najmä v
letnom období. Na ihrisku je možné zahrať
si rôzne druhy športov, ako napríklad futbal, hádzanú nohejbal, tenis či volejbal. Ihrisko bude voľne prístupné aj ZŠ s MŠ, kde
môžu naši žiaci pod dohľadom telocvikára
doktora Halása rozvíjať svoje talenty, ale v
prípade záujmu aj ostatným organizáciám
v obci. Dúfam, že nám ihrisko bude slúžiť a
nestane sa nezmyselným objektom útokom
vandalov.
Ing. Šimon Laho

Úľanskí rybári ani tento rok nepodcenili úpravu
okolia vodných plôch a ich čistotu
Napriek úspešnému vykročeniu do nového roka, aj činnosť Rybárskej spoločnosti ovplyvnila pandemická situácia na Slovensku a vo svete. Pilotný projekt
začiatku sezóny – Rybárske preteky, ktoré sa tradične konajú vždy v poslednú
aprílovú sobotu, sme museli, aj keď s poľutovaním, zrušiť. Malo ísť o 13. ročník tejto športovo-spoločenskej a v širokom okolí veľmi obľúbenej udalosti.
Následne tento osud postihol aj Detský rybársky pretek, ktorý organizujeme v
spolupráci so základnou školou pri príležitosti Dňa detí a je spojený s branno-športovými sprievodnými aktivitami v lokalite Štrkáreň. My nepovažujeme
pobyt v prírode a pri vode za hromadné zhromažďovanie sa, preto sa naši členovia naďalej mohli venovať svojej obľúbenej činnosti - rybolovu, samozrejme za
dodržania určitých bezpečnostných a hygienických opatrení. Ako vždy, aj tento
rok sme nepodcenili úpravu okolia vodných plôch, ich čistotu a starostlivosť
o kvalitu vody. Ďakujeme Obecnému úradu za odstránenie čiernej skládky za
mostom a vyzývame občanov, aby zodpovedne pristupovali k ochrane životného
prostredia. Okolie Štrkárne a Rybníka nepatrí iba našim členom, ale aj širokej
verejnosti ako oddychová zóna na trávenie voľného času. Verím, že aj po novom
roku sa nám bude dariť napĺňať naše ciele, naďalej rozvíjať a šíriť dobré meno
Rybárskej spoločnosti.
Ján Hnat, predseda Rybárskej spoločnosti v Úľanoch nad Žitavou
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Tréner A-mužstva Ondrej Turan:

„Do prípravy na sezónu sme vynaložili veľa úsilia a času.“
Rok 2020 sa začal pre každého z nás rovnako.
Aj pre hráčov A-mužstva, ktorý ho začali so
zimnou prípravou a priamo na ňu nadviazali
tradičným sústredením na Počúvadle
s veľmi dobrou hráčskou účasťou. Dokonca
sa im podarilo odohrať zopár prípravných
zápasov, ktoré dopadli vcelku dobre. Všetci
potom už len s napätím a v dobrej kondícii
očakávali začiatok jarnej súťaže, ktorá sa,
žiaľ, kvôli pandémii nemohla uskutočniť.
O tom, ako sa s týmto neľahkým rokom
popasovali úľanskí futbalisti, nám viac
prezradil v rozhovore ich tréner Ondrej Turan.

polovici ihriska mohlo trénovať iba 5 hráčov a po každom tréningu
sme museli dezinfikovať všetky pomôcky. Bolo to náročné hlavne
vtedy, keď prišlo viac hráčov, a musel som pripraviť tréning duplicitne.
Dokonca zo začiatku sme nemohli hrať ani futbal, iba sa behalo.
Nemali sme na výber. Keď sme chceli trénovať, museli sme všetko
dodržiavať.
• Mali ste aj nejaké zmeny na postoch hráčov v A-mužstve?
Čo sa týka zmien v našom mužstve, neboli nejaké veľké. Pribudli nám
dvaja noví hráči, a to Patrik Horník, ktorý je Úľančan, ale hrával v
Podhájskej, a Marcel Melišek z Radavy. Naopak, pôsobenie v našom
klube ukončil Peter Cvik.

• Ako každému, aj vám skomplikovala pandémia koronavírusu
situáciu v klube. Ako vás to konkrétne zasiahlo?
Samozrejme, táto pandémia skomplikovala činnosť nielen nášho
klubu, ale všetkých na Slovensku. Je to smutné, lebo do prípravy na
sezónu sme vynaložili veľa úsilia a času. Po prvom kole sa zastavili
všetky súťaže a uväznilo nás to doma všetkých. Bez športu, tréningov,
spoločného stretávania sa na ihrisku a, samozrejme, bez nášho
milovaného futbalu.

• V júli sa začala sezóna 2020/2021. Aké zápasy sa vám podarilo
odohrať a s akým výsledkom?
Ako sa začali obmedzenia uvoľňovať, aj nám sa už trénovalo omnoho
lepšie. Najdôležitejší krok, ktorý sme urobili, bol ten, že sme začali
trénovať hneď, ako opatrenia povolili. Tým sme si urobili kvalitnú
prípravu na sezónu 2020/2021, čo sa odzrkadlilo aj v prípravných
zápasoch, z ktorých sme ani jeden neprehrali. No sezónu sme nezačali
až tak najlepšie, čo si neviem vysvetliť. Ale potom sa hra zlepšila, o čom
svedčia aj výsledky, a od štvrtého kola sme neprehrali.

• Cez leto sa opatrenia trochu uvoľnili... Podarilo sa vám nejaké
zápasy zorganizovať?
Od prvého momentu uvoľňovania opatrení sme nezaháľali a začali
trénovať. Odohrali sme aj prípravné zápasy so Žitavcami, Dyčkou,
Hulom a Andovcami. Z prípravných zápasov som mal veľmi dobrý
pocit, nakoľko sme ani jeden neprehrali, a s hrou som bol spokojný.
Samozrejme sme sa zúčastnili každoročného turnaja všetkých Úľan,
ktorý sa tento rok uskutočnil vo Veľkých Úľanoch. Som rád, že sa nám
i tento rok za pomoci Obecného úradu podarilo zabezpečiť autobus
a na turnaj mohli s nami ísť aj naši fanúšikovia. Obsadili sme tu tretie
miesto, kde sme prvý zápas prehrali s Veľkými Úľanmi a v zápase
o tretie miesto sme vyhrali s Ipeľskými Úľanmi.

• Nielen vám, ale aj ostatným tímom sa, žiaľ, sezónu nepodarilo
dokončiť...
Presne tak, bohužiaľ, v tom najlepšom nás zastavila takzvaná druhá
vlna pandémie a najhorší scenár, aký sme si vedeli predstaviť, sa opäť
naplnil. Všetko sa znova zakázalo a súťaž sa predčasne skončila po 10.
kole nielen pre nás. Opäť nás opatrenia uväznili doma. Odohrali sme
10 z 15 zápasov s bilanciou 2 prehry, 4 výhry a 4 remízy. Získali sme 16
bodov a skončili na 7. mieste v tabuľke. Najviac ma však mrzí, že sme
boli dobre rozbehnutí. Teraz sa len môžeme domnievať, kde by naša
neporaziteľnosť skončila, a kam by sme sa posunuli v tabuľke.

• Ako prebiehali vaše tréningy? Kondičku je potrebné udržiavať,
nevyšli ste za tie mesiace nečinnosti z formy?
Pokiaľ ide o tréningy, počas prvej vlny pandémie sme nemohli robiť
absolútne nič. Bolo na každom, ako sa bude udržiavať v kondícii a či
sa vôbec bude... Ale potom sa opatrenia začali trocha uvoľňovať a my
sme sa mohli opäť vrátiť na ihrisko, ale za prísnych hygienických
podmienok. Zo začiatku sme nemohli využívať vnútorné priestory, na

• Máš aj nejaké svoje osobné prianie, čo si želáš, v súvislosti
s futbalom a športovým životom v obci?
Moje jediné prianie je, aby sa tieto obmedzenia už konečne skončili,
a pustili nás na ihrisko. No nielen nás, ale aj prípravku (deti), pretože
im ten pohyb veľmi chýba, a v neposlednom rade aj našich priaznivcov,
divákov, pre ktorých futbal hráme, a ktorí na tej tribúne chýbajú. Je to
„na hlavu postavené“, že do divadla môžu ísť desiatky ľudí, a na ihrisko
na čerstvý vzduch iba šiesti.
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Predseda 1.FC Úľany nad Žitavou Ing. Vladimír Magula:

„Tento rok je pre všetkých výnimočný.“

Pandémia, ktorá sa ozvala v Ázii ešte koncom minulého roka, dorazila aj k nám. Nik
ju nevolal, nik nechcel, ale je tu a stým sa
musíme zmieriť. Nemyslím rezignovať, ale
nájsť spôsob, ako žiť plnohodnotný život aj
v jej prítomnosti.
Zimnú sezónu sme dohrali, tak ako po iné
roky, v telocvični v Dolnom Ohaji. Sobota
o 18:00 hod. je už dlhodobo zafixovaný termín. Tradične nás príde 12 až 18 a atmosféra
býva napätejšia ako pri zápasoch TJ Lokomotíva. Veď aj niektorí z nich pochopili, že
treba stráviť zimnú sezónu športom a nie pri
koláčikoch a pridali sa k nám. Keďže hala je
podstatne menšia ako futbalové ihrisko, tak
aj technické zručnosti nás „Starých pánov“
zaskočia nejedného aktívneho hráča. Po zápase je však každý konflikt na ihrisku zmazaný a témou sú dobré výkony alebo zlyhania
jednotlivých hráčov. Verte či nie, vždy je čo
rozoberať, pochváliť alebo na čom sa zasmiať.
Leto sme začali na ihrisku TJ Lokomotíva už
s obavami týkajúcich sa obmedzení hlavného hygienika, ktoré sa aj naplnili a my sme
museli čakať, kým príde uvoľnenie reštrikč-

ných opatrení. S úzkosťou sme pripravovali
každoročný žiacky turnaj. Júnový termín
neprichádzal do úvahy, a tak sme stanovili
náhradný na 18.7.2020. Leto sa nieslo uvoľňovaniami spoločnosti a my sme využili
tento čas na maximum. Žiacky turnaj, ktorý
vyhrali naši mladí futbalisti, bol odmenou
všetkým, ktorí ho pripravovali aj napriek neistote. Keďže tréneri aj žiaci boli s turnajom
spokojní, boli sme aj my. Touto cestou chcem
poďakovať aj NSK, že nám schváli dodatočne
dotáciu na túto akciu. Okrem turnaja žiakov
sme odohrali priateľské zápasy s kamarátmi
z Trávnice a Jura nad Hronom. Zápasy boli
ako remeň, vždy s plným nasadením. Bojovnosť a zápal musíme kontrolovať, pretože aj
keď sme súperi na ihrisku, mimo neho stále
ostávame kamaráti. Malé občerstvenie, rozhovory a spev je súčasťou každého pozápasového posedenia. Tohto roku nepribudol do
klubu päťdesiatnikov nik, a tak zostava tých,
ktorí môžu fajčiť cigary, sa nezmenila. Vieme
predsa, že cigary deťom do rúk nepatria.
Jeseň pokračovala v blokovaní športových
aktivít, ale otvorenie nového multifunkčné-

ho ihriska nám poskytlo nový priestor. Možnosť stretávania 6 osôb bola ako predurčená
na nohejbal. Trojčlenné skupiny oddelené
sieťou na čerstvom vzduchu. Po celoplošnom testovaní obyvateľstva, ktorého sme sa
všetci zúčastnili, pominuli obavy z nákazy
vírusom. Testovanie je rozporná téma, ale
my sme sa dali testovať už len preto, aby sme
neohrozili svojich priateľov a ich rodiny. Ak
je to neúčinné alebo málo efektívne, môžeme
povedať, že sme urobili všetko preto, aby sme
vírus nešírili. Veď poslaním nášho združenia
je udržiavať sa v dobrej fyzickej a duševnej
kondícii a v dobrom zdravotnom stave, pretože tie sú pre nás základom naplneného a
spokojného života.
Epidémie sú súčasťou nášho sveta a my
musíme hľadať symbiózu. Nestrácajme čas
lamentovaním nad tým, čo sme stratili, ale
tešme sa z toho, čo nám ostalo. To bude základom toho, čo v budúcnosti postavíme.
Všetkým PF 2021 a buďte optimistickí.
Ing. Vladimír Magula,
predseda 1. FC Úľany nad Žitavou
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