Úľany nad Žitavou
2010-2014

Ing. JURAJ OSTROŽLÍK, starosta obce
Úľany nad Žitavou,
INFORMUJE OBČANOV OBCE O ČINNOSTI
SAMOSPRÁVY ZA VOLEBNÉ OBDOBIE 2010-2014
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Vážení moji spoluobčania v Úľanoch nad Žitavou,
o pár dní sa končí volebné obdobie 2010-2014, počas ktorého som
pracoval ako starosta našej obce a spolu s poslancami sme sa snažili,
samozrejme aj za pomoci Vás – občanov, plniť náš volebný program,
ktorým sme chceli opäť o niečo viac dopredu posunúť úroveň života
v našej obci. Dovoľte mi, aby som v nasledujúcich textových a
obrazových informáciách zhodnotil a zhrnul prácu našej obecnej
samosprávy, čo sa nám podarilo, čo sa nepodarilo, čo sa rozbieha,
aké máme ďalšie plány. Je to odpočet našej spoločnej práce
v prospech nás všetkých za uplynulé štyri roky. Som presvedčený, že
každému rozumnému človeku záleží na prostredí, v akom žije – aj na
tom, ako sa rozvíja jeho obec a kam smeruje, a verím,
že vás nasledujúce informácie zaujmú.

DOKONČENIE ROZPRACOVANÝCH STAVIEB A PROJEKTOV
– INVESTIČNÁ ČINNOSŤ VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2010-2014
V ÚĽANOCH NAD ŽITAVOU

rok 2011
2x7 bytových jednotiek typ PROFIS 4 ÚĽANY NAD ŽITAVOU
• kolaudovanie bytových objektov 2x7 bytových jednotiek. PROFIS4,
• ukončenie nedorobkov na infraštruktúre
• uhradenie faktúry vo výške – 120 821 EUR = obec riešila úverom + splátkový kalendá
• okolie bytových domov vyzeralo na jar 2011 ako smetisko – v okolí bytoviek sa nachádzalo množstvo stavebného materiálu, kopy zeminy a stavebného odpadu zo stavby revitalizácie obce
- hoci obec v tom čase nemala finančné prostriedky, podarilo sa po reklamáciách od dodávateľov stavebných prác, ktorí stavali bytové domy - smetisko ODSTRÁNIŤ.
ROEP = Register obnovenej evidencie pozemkov
V marci 2011 priniesli z katastrálneho úradu Nové Zámky materiály k ukončeniu – Registra obnovenej evidencie pozemkov v k.ú. Úľany nad Žitavou. Na rozdelenie a rozposielanie dokumentácie sme
mali mesiac času – čo sa nám i napriek finančným prostriedkom za poštovné podarilo zabezpečiť. Projekt mal v našej obci podľa zmluvy prebiehať od roku 2008 a komisia mala byť k dispozícii občanom
Úľan nad Žitavou 2x týždenne.

3

REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ČASTI OBCE ÚĽANY NAD ŽITAVOU

Stavba financovaná z eurofondov mala byť ukončená v januári 2011. Keď som nastúpil ako starosta obce 28. 12.
2010 na obecný úrad, stavba bola vo veľmi zlom stave → nedokončená – viaceré podobjekty neboli dokončené
a hrozilo, že ak sa rýchlo nezačne konať, obec príde o dotáciu. V tom čase dodávateľ stavba Kovil s.r.o mal
z úveru vyplatených 90% z ceny diela a ukončenie práce odďaľoval. Po zvolaní kontrolného dňa stavby sa i vďaka priaznivému zimnému počasiu práce rozbehli a v rámci možností i ukončili. Pri kontrole prác – zástupcom
SO/RO pre ROP Nitra, bolo konštatované, že obec môže požiadať o refundáciu prác z eurofondov v sume 277
00 Eur a následne do konca roka i z prostriedkov VÚC v sume 17599,23 Eur . Teraz 2x do roka obec podáva
následnú monitorovaciu správu projektu. Na spoluúčasť obce v sume 20265,38 Eur si obec musela zobrať úver.

AREÁL TJ LOKOMOTÍVA ÚĽANY NAD ŽITAVOU

V roku 2010 sa začala po výmene okien realizovať oprava fasády budovy TJ. – keďže obec neplatila faktúry za prevedené práce – práce boli zastavené. V roku 2011 sa oprava fasády zrealizovala, postupne sa
zaplatili faktúry z predošlého obdobia na základe splátkového kalendára. Následne v roku 2012 a 2013
sa v spolupráci s TJ., za finančnej podpory VÚC Nitra podarilo v areáli postaviť tribúnu na spoločenské akcie a hlavne diskotéky pre mladých. Každý návštevník, ktorý dnes príde do areálu TJ., prostredie
na ihrisku len a len chváli. V roku 2011 sa v budove kultúrneho centra pracovníci obce v zimných mesiacoch zhotovil drevený obklad v sále z materiálu, ktorý bol obci (venovaný) darovaný od sponzorov.
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rok 2012

• V máji 2012 bol ukončený a v obecnom zastupiteľstve schválený územný plán obce, uznesenie
MOZ – III/ 16. 05. 2012, ktorý od roku 2009 spracováva pani Ing. arch. Vlasta Cukorová, z Liptovského Hrádku firma Atelier C.
• Zároveň po predošlej kontrole (z roku 2011) –
matriky boli v areáli obecného úradu premiestnené
stožiare zástav podľa zákona NR SR o umiestnení
zástav a symbolov obce na verejných budovách.
• Súčasne bol vybudovaný bezbariérový prístup do
budovy obecného úradu.
• Keďže v roku 2012 bola finančná situácia kritická
a občania petíciou požiadali o asfaltové koberce na
prašné miestne komunikácie, obec využila opravu štátnej cesty 1/64 Nové Zámky – Šurany na
získanie vyfrézovaného materiálu. Ten sa následne finišerom podarilo
položiť na miestne komunikácie v časti Hliníky a na Nábrežnej ulici
pri násype rieky Nitra. O tej doby už občania uvedených ulíc nechodili
po blate. Z vyfrézovaného asfaltu sa použilo 2500 m2 za celkovú sumu
= 5200 EUR, čo bolo veľmi výhodné.
• Fitness centrum pre ženy a mládež sa vybavil prístrojmi z prostriedkov
VÚC Nitra

rok 2013

• V roku 2013 obec začiatkom leta zabezpečila položenie asfaltbetónového
koberca na ulici Hliníky I a Hliníky II.
Dodávateľ prác Ekom-PLUS Dunajská
Streda, položili pri kostole a na uvedenej ulici 2500 m2 – v celkovej hodnote
71 648,04 EUR.
• Zároveň pracovníci obce opravili
schodište na budove základnej školy,
ktoré slúži ako vstup do miestnej pošty.

rok 2014

• V roku 2014 obec začiatkom septembra zabezpečila položenie asfaltbetónového koberca na ulici
Žitavská, Párovce, Milana Rastislava Štefánika, časť na Cintorínskej a Športovej ulici vo výmere 4288
m2 v celkovej hodnote 107 580 EUR.
• Z prostriedkov VÚC Nitra sa vytvorila v areáli obecného úradu oddychová zóna (pieskovisko, lavičky, hojdačky).
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Počas rokov 2012-2014 obec vybudovala a opravila takmer 90%
prašných miestnych komunikácií. O takýto dobrý výsledok
sa v najväčšej miere zaslúžil práve starosta Ing. Juraj Ostrožlík.

Takáto bola zadĺženosť obce Úľany nad Žitavou, keď Ing.
Juraj Ostrožlík nastúpil do funkcie starostu v roku 2010!
2x6 bytových jednotiek typ PROFIS 4
Úľany nad Žitavou - finančná zábezpeka................................................... 26 640 Eur
2x7 bytových jednotiek................................................................................. 26 441 Eur
2x7 bytových jednotiek - infraštruktúra..................................................... 120 821 Eur
Neuhradené faktúry...................................................................................... 29 375,94 Eur
Strecha Materskej školy................................................................................ 16 798 Eur
Chodník na stanicu....................................................................................... 8 000 Eur
Brantner NZ odvoz kom. odpadu............................................................... 11 000 Eur
Neukončená strecha základnej školy.......................................................... spoluúčasť obce
PD rekonštrukcia MK Ing. Lisý................................................................... 3 310 Eur

Dlhy predstavovali sumu okolo 250 000 Eur !!!

S takýmto na dedinu ozaj veľkým dlhom Ing. Juraj Ostrožlík v roku
2010 ako novozvolený starosta prebral obec od bývalého vedenia
obce. Naozaj – nezávideniahodná situácia!

Zloženie obecnej samosprávy Úľany nad Žitavou / 2010-2014

Starota obce: Ing. Juraj Ostrožlík
Poslanci obce: Karol Belaj, Anton Búlava, Marcel Čvirik, Peter Kmeťo, Martina Kosibová
– zástupkyňa starostu, Mária Raučinová, Štefan Šimeg, Ondrej Turan, Dana Výberčiová.
Kontrolór obce: Ing. Vladimír Magula
Zamestnankyne obecného úradu: Ružena Vachová a Hana Bachová
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Tradičné a veľmi obľúbené kultúrnospoločenské
akcie v obci Úľany nad Žitavou
Morena – rozlúčka so zimou,
vítanie jari, o kultúrny program
sa postarali žiaci materskej
a základnej školy pod vedením
svojich učiteľov /akcia sa
uskutočnila len v roku 2011/.
Medzinárodný deň žien/ Deň
matiek – V roku 2011 pripravili
žiaci /ZŠ a MŠ/ divadlo a pekný
kultúrny program pre mamy a staré
mamy. V kultúrnom centre mladí
z O2H odovzdali všetkým mamám
kvety. V ďalších rokoch sa oslavy
preniesli do priestorov Základnej
školy...

Stavanie mája – Každoročne okrem príjemného programu je pre občanov pripravené
dobré pohostenie a prvomájová veselica.

V Úľanoch nad Žitavou sa rozhodli Rybári pripravujú pre deti každoročne
na MDD rybárske preteky
od r. 2011 oslavovať aj Deň otcov
Keďže sa v obci po dlhé roky vždy oslavoval Deň matiek aj Deň
detí, v roku 2011 mládežníci z O2H, TJ a obecný úrad prišli
s nezvyčajným nápadom - osláviť aj Deň otcov. Zorganizovali
preto súťaž vo varení gulášu a pre túto akciu zvolili príznačný
názov „Fedýmešský kotlík“. Nikomu azda netreba pripomínať,
že toto pomenovanie súvisí s bývalým označením obce – osady
„Fedemus“ z roku 1284, odkiaľ pochádza aj prvá písomná
zmienka. Rybári pripravili pre deti rybárske preteky. Za
zmienku stojí najmä 4. ročník Fedýmešského kotlíka – a prečo?
Lebo na tomto ročníku (rok 2014) sa obec Úľany nad Žitavou
pokúsila aj o zápis do Knihy slovenských rekordov, čo sa aj
podarilo!

Fedýmešský kotlík – 4. ročník

Vôňa kotlíkového gulášu a vynikajúca
chuť sladkých včelích úlikov sa podpísali
pod akciu s názvom „Fedýmešský kotlík“.
4 ročník tohto podujatia k príležitosti
Dňa otcov a Dňa detí sa konal dňa 14.
Júna 2014 o 12 hod. krátkym príhovorom

pána starostu Ing. Juraja Ostrožlíka
na miestnom futbalovom ihrisku TJ
Lokomotíva Úľany nad Žitavou.
O víťazstvo bojovalo 24 družstiev. Počas
prípravy sa návštevníci občerstvovali v
bufetoch, pochutnávali si na zmrzline
či cukrovej vate. Na improvizovanej
strelnici si mohli vyskúšať viaceré deti
a dospelý streľbu z rôznych druhov
športových zbraní.
Tento deň bol však okrem súťaže vo
varení gulášu výnimočný ešte tým, že
sa obec pokúsila o rekord vo výrobe
sladkých včelích úlikov. „Veríme, že za
dve hodiny vyrobíme viac ako tisíc kusov
našich originálnych zákuskov,“ povedala
Lenka Viteková, iniciátorka podujatia
a kapitánka družstva, bojujúceho
o zápis do Knihy Slovenských
rekordov. Celá výroba bola pod
dohľadom komisára Jozefa Nemca,
známeho slovenského hokejového
trénera a rozhodcu. Pokus o rekord
odštartoval presne o 14 hod. a
desaťčlenné družstvo sa pustilo
do výroby včelích úlikov. Sedem
žien (Alena Červenková, Anna
Kosecová, Veronika Fialová, Katarína

Chovancová, Helena Štefániková,
Izabela Kunkelová, Lenka Viteková,
Hanka Bachová) robilo úliky, dve
(Martina Kosibová a Ružena Vachová)
ich odkladali na stôl a cukrovali. Keďže
sa cesto minulo skôr, ako vypršal
dvojhodinový stanovený limit,
posledných desať minút Lenka
Viteková s Jozefom Nemcom počítali
hotové úliky. Na výrobu úlikov sa
spotrebovalo neuveriteľných 25kg
piškót, ktoré poskytla COOP Jednota
Nové Zámky, 25kg tuku HERA
maslová od spoločnosti Unilever,
15kg práškového cukru, ktorý
zabezpečil Martin Husár a 1,5kg
medu od Zväzu včelárov Úľany nad
Žitavou.
Napokon sa do Knihy Slovenských
rekordov zapísalo 1399 vyrobených
včelích úlikov a komisár toto číslo
zapísal aj do certifikátu, ktorý
odovzdal starostovi obce Ing.
Jurajovi Ostrožlíkovi a kapitánke
družstva Lenke Vitekovej za búrlivého
potlesku mnohopočetného publika.
Po tomto vydarenom rekorde sa však
nezabúdalo ani na družstvá variace guláš.
Dve členky organizačného tímu (Martina
Kosibová a Hanka Bachová) začali
zbierať hotové vzorky. Kým sa čakalo na
samotné vyhodnotenie, návštevníci si
zatiaľ pochutnávali na sladkých úlikoch
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či torte, ktorá mala takisto tvar včelieho
úľa. Navyše sa dodatočne oslávil aj
Deň matiek. Tri mladé dvojice s plným
náručím kvetov sa vybrali medzi ľudí

a každej žene, matke či starej matke,
symbolicky darovali jednu gerberu.
Ukrátené neostali ani najmenšie deti,
keďže aj ony mali 1. júna svoj sviatok –
Medzinárodný deň detí. Mohli sa vyšantiť
na rôznych nafukovacích atrakciách či si
nechať pomaľovať tvár veselými motívmi.
O 17 hod. bolo určenie víťaza 4. ročníka
Fedýmešského kotlíka. Päťčlenná
odborná porota v zastúpení p. Róberta
Navrátila ako predsedu, ďalej vdp.
Štefana Vojteka, Lukáša Malíka,
Márie Ostrožlíkovej a Juraja Moldu
po degustovaníí rozhodli o víťazovi.
1. miesto patrilo tímu MABUMA, na
druhom mieste sa umiestnilo družstvo
s názvom Hnilý kút a 3. miesto
uzatvárali Hrdí otcovia. Za svoju snahu
boli ocenený krásnymi a hodnotnými
cenami.

Víno z Úľan nad Žitavou je známe aj vo Viedni a v Paríži.
Tešme sa tomu a ďakujme našim vynikajúcim vinárom!
Dvojité autorstvo pri románoch aj vínach býva zriedkavé.
Ale občas sa nájde tandem, ktorý sa výborne dopĺňa, až
napokon vznikne skvelé dielo. Dôkazom sú prírodné
sladké vína z dielne úľanských vinárov Jozefa Teplana
a Tomáša Strelingera. Táto mladá dvojica zažiarila
nielen na Slovensku, ale aj vo Viedni a v Paríži. Ich
vína sú totiž natoľko originálne, že si ich nebolo možné
nevšimnúť. Prekvapujú expresívnou aromatikou,
ktorá je vysoko sofistikovaná. Osudovým sa však stalo
stretnutie so známou slovenskou šľachtiteľkou Dorotou
Pospíšilovou. Teplan so Strelingerom jej pomohli objaviť
v prastarom úľanskom dubovom lese jedno najväčších
nálezísk lesného viniča Vitis silvestris, ktorý v Európe
už takmer vyhynul. Po jednej z návštev lesa priniesla
Dorota Pospíšilová súkvetie divého viniča. V Teplanovej
záhrade práve kvitla Rosa, málo známa Pospíšilovej

odroda, a tak vzniklo potomstvo navlas podobné
predkom slávneho Devínu – dobre známe „Dorotine
cácorky“, charakteristické svojou výraznou ružovou
chuťou a nádhernou aromatikou. Teplan sa viac ako
vínom živí pestovaním kvetín. S Tomášom Strelingerom
ročne vyrobia 7-tisíc fľašiek prírodne sladkých vín. Kvitnú
v nich lúky aj kvetinové záhony. Len víno vie nadlho
uchovať krásu života, o ktorú kvet tak rýchlo prichádza.
Teplan so Strelingerom sa chystajú rozšíriť dvojhektárovú
vinicu na dvojnásobok. Nepripravujú však žiadnu veľkú
expanziu, v pláne majú len kopu experimentov, ktoré im
zatiaľ vychádzajú nad očakávania. Sme radi, že v našej
obci máme takýchto vinárov, a že vedia dopestovať
kvalitné vína, ktoré oceňuje široká odborná verejnosť na
Slovensku i za hranicami.
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Od roku 2011 sa začala písať história Svätomartinského
požehnania mladých vín, založením jeho I. ročníka,
ktorý požehnal aj dôstojný pán farár Štefan Vojtek
I. ročník Svätomartinského
požehnania mladých vín
sa uskutočnil v kultúrnom
centre za prítomnosti
predsedu Slovenského
zväzu záhradkárov pána
Ing. Jakubeka a okresného
predsedu zväzu. Myšlienku
usporiadať takúto akciu
navrhol Ing. Peter Malík –
prvý starosta Úľan nad Žitavou
v spolupráci s miestnymi
záhradkármi. Najskôr sa
v kostole sv. Martina konala
sv. omša a po nej nasledovalo
už spomínané požehnanie
mladých vín z Úľan nad Žitavou a blízkeho okolia, najmä z obcí Mojzesovo, Kmeťovo, Maňa, Palárikovo a Šurany. Príhovor
k sviatku sv. Martina predniesol podpredseda Slovenského zväzu záhradkárov v Úľanoch nad Žitavou, p. Jozef Húdik. Po príhovore
nasledovala ochutnávka požehnaných mladých vín, ktorá bola spojená s malým občerstvením.

A ako hodnotí kultúrnospoločenské podujatie „Svätomartinské
požehnanie mladých vín v Úľanoch nad Žitavou“ –
samotný starosta Ing. Juraj Ostrožlík?
„Išlo o myšlienku nadviazať na dlhoročnú tradíciu martinských
hodov v našej obci. Kostol, ktorý bol u nás postavený v 18. storočí
v neskorobarokovom slohu, je zasvätený sv. Martinovi patrónovi
našej farnosti. Pod jeho záštitou chceme každoročne pripraviť
stretnutie vinárov z našej obce z pestovania a výroby vína,
a v príjemnom prostredí ochutnáme mladé vína z novej úrody.
V Úľanoch nad Žitavou sa prezentujú vinári, ktorých vína boli
vysoko hodnotené na regionálnych a celoslovenských súťažiach.
Vinári z Kmeťova, zo Šurian, z Mane, sú znakom dobrej kvality

Vianočné trhy sú
spojené s príchodom
Mikuláša.
Každoročne sa
opakujúca a dychom
blížiacich sa Vianoc
prevoňaná atmosféra
ľudí spája...

a bohatej tradície už dlhé roky. A hoci
naša obec Úľany nad Žitavou, nemá
až takú vinohradnícku tradíciu,
máme vinárov ako Peter Malík, Jozef
Teplan, Tomáš Strelinger, ktorých
mená poznajú aj za hranicami nášho
chotára. Sme radi, že ich tu máme, že
vedia dopestovať, dorobiť vína, ktoré oceňuje aj široká verejnosť
na Slovensku i za hranicami.“

Deň Zeme každoročne organizujú
poľovníci z obce

9

V roku 2012 sa v obci znovu otvoril Futbalový turnaj obcí na Slovensku, ktoré
vo svojom názve majú slovo Úľany, známy ako ÚĽANSKÝ POHÁR
V spolupráci s TJ Lokomotíva. Ide o obce: Ipeľské
Úľany, Pusté Úľany, Úľany nad Žitavou, Veľké Úľany.
História tohto turnaja spadá do roku 1987 až 1991,
kedy sa odohrali v štyroch obciach zápasy (jeden rok
– jeden turnaj), následne táto tradícia zanikla a znovu
sa naštartovala v roku 2012.

Družstvo Úľany nad Žitavou

Družstvo Ipeľské Úľany

Družstvo Pusté Úľany

Družstvo Veľké Úľany
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“Za štvorročné pôsobenie v zastupiteľstve našej obce Úľany
nad Žitavou sme sa snažili pozdvihnúť aj kultúrny život”,
hovorí Martina Kosibová, poslankyňa obce a zástupkyňa starostu.
Vďaka organizáciám, pracovníkom obce a ich rodinných
príslušníkov , poslancom no a samozrejme, aj niektorým
obyvateľom, ktorým nie je dianie v našej obci ľahostajné, sa
nám to aj podarilo. Svedčia o tom akcie, ktorých sme za tie
štyri roky zorganizovali viac než dosť. Niektoré boli úspešné a niektoré sa neosvedčili. Mnohé z nich boli financované len zo zdrojov, ktoré nám poskytla Nitrianska župa na
základe podania žiadosti, alebo sme krvopotne obvolávali
či osobne navštevovali podnikateľov, ktorí sú z našej obce,
ale aj z blízkeho okolia. Neľutovali sme čas a ani vynaložené úsilí. Vždy nám išlo len o jeden cieľ, aby obyvatelia nesedeli doma, nešomrali, že sa:“ nič v dedine nedeje“, ale aby
pri ich každodennej práci bol priestor pre oddych, zábavu
alebo len také nezištné stretnutie sa pri vínku či guláši, kapustnici, domácich koláčikoch. Vymenovať všetky akcie by
bolo asi náročné, ale spomeniem pár:
• Najúspešnejšou akciou, ktorú sme začali hneď prvý rok
našej pôsobnosti, bol Fedýmešský kotlík – súťaž vo vrení
gulášu. Zožal taký úspech, že sme tento rok organizovali jeho 4. Ročník, no a ten sme ešte ozvláštnili tým, že
sme sa ako dedina pokúsili o zápis do Slovenskej knihy
rekordov v robení úlikov. Samozrejme že úspešne. Táto
akcia je nám srdcu milá preto, že sa stretnú ľudia nie
len z celej našej dediny, ale aj ich príbuzní, kamaráti zo
širokého okolia.
• Za zmienku stojí aj vianočná akcia – Adventné trhy.
Snažíme sa povzbudiť našich spoluobčanov, ktorý sú šikovný a vytvárajú krásne výrobky, aby svoje výtvory nie
len prezentovali, ale aby si ich aj za nejakú symbolickú
cenu predali. Samozrejme k tejto akcii patrí vianočný
punč, varené vínko a aby nám to nevrazilo do hlavy, tak
aj chutná vianočná kapustnica.
• Akcia MDD – je určená pre naše deti. Deti museli plniť
úlohy, často krát za pomoci svojich rodičov, ktoré sme
pre ne pripravovali, získavali žetóny a tie si mohli vymieňať za sladkú odmenu.

• Batôžková zábava, ktorú sa nám nepodarilo udržať, pre
malý záujem ľudí, čo bola škoda. Za symbolický príspevok sme chceli umožniť aj strednej, či staršej generácii
zabaviť sa pri dobrej hudbe, posedieť si s kamarátmi,
zaspievať a samozrejme čo to popiť. Všetko to bolo len
o tom, kto si čo prinesie, to skonzumuje a vypije. Nevadí, možno ešte takúto akciu v budúcnosti zorganizujeme. Za skúšku nič nedáme....
Takto by som mohla pokračovať ešte ďalej a ďalej.
Takže naozaj sme sa snažili každému vyhovieť, ale ako sa
hovorí: „Koľko ľudí, toľko chutí“! Možno nabudúce prídu
za nami spoluobčania sami s nápadom, čo by bolo dobré
zorganizovať, vystrojiť či vyskúšať. Každý nápad bol a bude
vždy vítaný. Veď nám všetkým by malo ísť len o to jedno,
aby naša krásna dedina nezaostávala za ostatnými, aby sa
nám tu dobre bývalo a každý bol každému nápomocný
a nezatvárali si susedia pred sebou dvere.

„Internetová infraštruktúra v
obci by sa mala modernizovať“,
hovorí Martin Husár, kandidát na poslanca obce Úľany nad Žitavou.

Už v roku 2002 sa mi ako radovému
občanovi a študentovi na strednej
škole podarilo priviesť operátora,
ktorý poskytoval na vtedajšie pomery
najrýchlejšie možné bezdrôtové
internetové pripojenie (Dnes už
smiešny 1Mbit/s s agregáciou vyše
1:20). V tom čase bolo dostupné iba
drahé Dial-Up pripojenie o teoretickej
rýchlosti 64kbit/s, prípadne ISDN
128kbit/s. Za posledných 12 rokov sa

situácia trochu zlepšila, avšak dnešný
štandard v Úľanoch je buď mobilné,
bezdrôtové WiFi alebo metalické
pripojenie s priemernou rýchlosťou od
2Mbit do 5Mbit a rôznymi skrytými
FUP (Férové využívanie služby) limitmi
a neschopnosťou operátorov garantovať
akceptovateľné QoS (Kvalitu služieb).
Z týchto dôvodov je mojou snahou
napredovať spolu s dobou a priniesť do
obce optické pripojenie FTTH (Optika

do domu) s možnosťou pripojenia sa
do LAN siete operátora rýchlosťou
až 1Gbit/s. Optická prípojka ponúka
okrem internetového pripojenia aj
tzv. Triple Play služby (Internet, hlas
a televízia) po jedinom optickom
kábli. Optický kábel má tiež
maximálnu odolnosť voči prepätiam,
ktoré sa objavujú pri búrkach a
často spôsobujú škody na domáci
elektronických zariadeniach. Stalo
sa naraz na uliciach Žitavská aj MRŠ
viacerým ľuďom to, že počas búrky
im prestal fungovať počítač, televízor
alebo telefón. Optický kábel prenáša
iba svetlo, nie elektrickú energiu.
Predbežné rokovania s operátorom,
ktorý už poskytuje optické prípojky
napríklad na Radave, Lipovej a
v Šuranoch, dopadlo pozitívne.
Taktiež rokovania s terajším
starostom Ing. Jurajom Ostrožlíkom,
ktorý tento projekt od prvého
momentu podporuje. Je tu teda cesta,
ako do 2 rokov pokryť čo najväčšiu
časť obce optickými prípojkami
a pokročiť tak o krok dopredu v
informatizácii. Rád by som tento

rozbehnutý projekt dokončil s ľuďmi,
s ktorými som začal.
Obecná stránka
Začiatkom roku 2011 mala obec na
internete až dve oficiálne stránky
obce, z ktorých ani jedna nebola
niekoľko rokov aktualizovaná. Obec
za ne platila stovky EUR ročne.
Nový zákon o zverejňovaní zmlúv a
faktúr vyžadoval, aby bola len jedna
oficiálna a aktualizovaná stránka.
Nakoľko bola ťažkopádna diskusia s
pôvodným tvorcom stránok, ktorý
bol mimochodom nepraktický
až zo stredného Slovenska a jeho
cenové ponuky pre obec v tom čase
sporenia neúnosné, rozhodol som
sa pomôcť. Výsledok je ten, že v
marci 2011 vznikla nová internetová
stránka obce za polovicu vtedajšej
ceny. Dodnes sa publikovalo a
zverejnilo cez 2 000 obsahových
položiek, vrátane dokumentov a
fotografií. Fotografovanie kultúrnych
a športových podujatí bolo v cene,
respektíve to bola moja dobrá vôľa
urobiť niečo naviac. Popri tom
vznikla aj facebooková stránka obce,
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kde je už cez 350 fanúšikov a vyše 160
príspevkov. Taktiež bolo nutné prejsť
z nezabezpečeného a na zopár stovák
megabajtov veľkého POP3 obecného
emailového priestoru na nelimitovaný
IMAP emailový server, zabezpečený
dôveryhodným SSL certifikátom.
Od tejto doby je možné s úradníkmi,
ako aj so starostom, viesť pohodlnú
emailovú komunikáciu. Náklady
na chod internetovej stránky,
emailov, skenovanie a zverejňovanie
dokumentov a na fotodokumentáciu
kultúrnych akcií boli nižšie, ako
predtým za jednu neaktualizovanú
stránku. Vážim si, že kolektív okolo
starostu Ing. Juraja Ostrožlíka dokázal
aj v tejto oblasti usporiť a priniesť
niečo viac a zamedziť plytvaniu
verejného rozpočtu. Do budúcnosti
je v pláne aktualizovať internetovú
stránku aj po stránke dizajnu a
tiež prejsť na zabezpečený HTTPS
protokol pri prezeraní, nakoľko si to
dnes už veľké vyhľadávače začínajú
vyžadovať. Samozrejmosťou sú aj
aktivity ako doteraz.

Volebný program Ing. Juraja Ostrožlíka
1. Pokračovať v budovaní miestnych komunikácií, hlavný dôraz budeme
dávať na stavebné úpravy, potrebné pre odvodnenie (zrezať krajnice
všetkých ciest v obci, vybudovať odvodnenie ciest).
2. Zabezpečiť z dotácie vozidlo na údržbu miestnych komunikácií v súčasnej dobe máme podanú žiadosť na malý univerzálny pracovný
stroj, s ktorým je možné cesty nielen čistiť, zametať, polievať, ale
i radlicou zabezpečiť zimnú údržbu ciest a rotačnou kosou kosiť zeleň
v obci.
3. Spracovať projektovú dokumentáciu na obecnú kanalizáciu a následne
vybudovať obecnú kanalizáciu.
4. Zatepliť budovu základnej školy.
5. Zabezpečiť z fondov rekonštrukciu – výmenu okien a dverí
a zateplenie budovy materskej školy.
6. Spolupracovať s obecnými organizáciami, s podnikateľmi obce
a hlavne s občanmi na sústavnom vytváraní zdravého životného
prostredia v obci, podporovať rozvoj kultúry a športu, tiež sa snažiť
o zlepšenie medziľudských vzťahov v našej obci s cieľom ozdravenia
celkového spoločenského života v našej obci.
7. Zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu v
obci.
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Osobné poďakovanie starostu – Ing. Juraja Ostrožlíka,
občanom obce Úľany nad Žitavou.
Na konci volebného
obdobia by som chcel
poďakovať všetkým
tým občanom
a spolupracovníkom,
ako aj poslancom,
ktorí sa aktívne
zúčastnili na
chode obecného
života, pomáhali,
spolupracovali
a podporovali naše
akcie, či už finančne,
ale aj morálne. Patrí
im naozaj úprimná
vďaka! Úprimne
ďakujem aj všetkým
sponzorom, bez
ktorých by sme ani
nemohli veľa akcií
urobiť. Vďaka Vám
priatelia, vďaka
Vám občania! Aj
napriek ťažkej
finančnej situácii
v našej obci, ktorá
ma čakala, keď som
po voľbách v roku
2010 nastúpil do
funkcie, sa nám podarilo urobiť veľký
kus práce. Ťažisko práce samosprávy vo
volebnom období 2010-2014 sa orientovalo
najmä na budovanie, rekonštrukciu a opravu
cestných komunikácií. V súčasnosti je v obci
vybudovaných okolo 90% ciest a zvyšok
by som chcel dokončiť spolu s poslancami
v nasledujúcom volebnom období. Bolo už
aj načase dať naše cesty do poriadku, veď
žijeme v 21. storočí. Nie je však jednoduché
– topiť sa v nezaplatených faktúrach,
upomienkach o nezaplatení, ktoré tu ostali
po predchodkyni... Ak chcete niečo v takejto

situácii budovať,
musíte mať ozaj pevné
nervy a najmä, veľa
energie zvládnuť
náročné chvíle pri
vybavovaní dotácií
a následne urobiť
konkrétne práce.
Život sa však skladá
aj z príjemných
chvíľ – a tými sú
priateľské posedenia
pri poháriku vína,
pri dobrej hudbe,
zábave – a o tú nie je
v našej obci núdza.
Svedčia o tom aj naše
zápisky a fotografie
v kronike obce, ale
aj v našich osobných
spomienkach.
Vážení spoluobčania,
15. novembra
2014 sa uskutočnia
voľby do obecného
zastupiteľstva v
našej obci, aj na celom Slovensku. Aj ja
kandidujem opätovne na funkciu starostu.
Ak sa rozhodnete ma podporiť, bude to pre
mňa nielen obrovský záväzok a ďalšia výzva,
ale najmä veľa práce, ktorú musíme spoločne
v našej obci v ďalšom volebnom období
urobiť. Takúto dôveru si ja budem hlboko
vážiť a vynasnažím sa, nesklamať Vás!
A aj s Vašou pomocou chcem urobiť v našej
obci všetko pre to, aby sa nám tu stále lepšie
a kultivovanejšie žilo. Ďakujem za Vašu
dôveru, za každý Váš hlas!

Ing. Juraj Ostrožlík, starosta obce Úľany nad Žitavou
a zároveň kandidát na funkciu starostu obce v novom volebnom období 2014-2018

