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Vážení spoluobčania, milí priatelia.

P

o dlhšej dobe sa vám dostáva
do rúk občasník našej obce – Bielokostolčan. Ani sme sa nenazdali a je tu rok 2018. Prajem Vám
všetkým v tomto roku, nech vás všetko
zlé obchádza pri dobrom zdraví,
spokojnosti, prajem Vám veľa pohody
a pokoja v duši.
Minulý rok sa obci udialo veľa zaujímavých akcií, ktoré ľudí každého veku

spájajú a zlepšujú kvalitu života v obci.
O konkrétnych vybraných aktivitách sa
môžete dočítať práve na týchto stránkach. Zároveň sa dozviete nové zaujímavé informácie. V obci nastali zmeny
súvisiace s jej rozvojom, viditeľná je
najmä rozsiahla výstavba a stúpajúci
počet nových občanov prisťahovaných
do obce. Biely Kostol sa nám omladzuje, preto sa všetkými silami snažme
spoločne prispieť k naplneniu predstáv
občanov všetkých vekových kategórií.
Tento rok nás čakajú komunálne voľby.

Verím, že Vami novozvolený starosta
a poslanci budú s entuziazmom a hrdosťou na svoju obec pokračovať vo
zvyšovaní kvality života obce k plnej
spokojnosti všetkých občanov.
Chcem sa poďakovať najmä všetkým
tým, ktorí ste pomohli, či prispeli k rozvoju obce. V tomto krátkom príhovore
Vás neviem vymenovať – je Vás veľa.
Ďakujem!
Pavol Kováč,
starosta obce

PREDVEĽKONOČNÝ BLŠÁK

vať darca sám a bude k tomu vyhradený
zvlášť priestor.

Burza detského ošatenia, obuvi a hračiek,
vzájomná výmena ošatenia a veľkonočné trhy

Výťažok z predaja (10% z ceny tovaru)
pôjde na zveľadenie a zakúpenie potrebného zariadenia a doplnkov novovzniknutého centra pre mladé a budúce
mamičky.
V prípade otázok sa prosím volajte Lenke
Kuzmovej, tel.: 0907 451 475.
Veľkonočné trhy
Súčasťou burzy detského šatstva, obuvi
a hračiek bude aj predaj výrobkov súvisiacich s tradíciami Veľkej noci. Tento
tovar si ale bude predávať záujemca
sám a bude mať k tomu vyhradený
priestor v KD.

Termín: 17.marca 2018 (sobota)
od 14:00 h do 18:00 h.
Miesto: KD Biely Kostol
Organizátor:
• Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z.,
• Obecný úrad Biely Kostol a dobrovoľníčky obce.
Burza detského ošatenia,
obuvi a hračiek
Tovar určený na predaj musí byť vypraný a vyžehlený, obuv očistená. Cenu za
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detské oblečenie, obuv a hračky si stanovuje predávajúci sám, a cena musí byť
uvedená na oblečení, obuvi i hračkách.
Oblečenie, obuv a hračky sa budú preberať od záujemcov na predaj dňa 16.
marca 2018 od 16:00 h do 19:00 h
v KD Biely Kostol.

V prípade záujmu o predaj výrobkov
k Veľkej noci, sa kontaktujte na zamestnankyňu obecného úradu Ing. Anežku
Levčíkovú, tel.: 0911 790 501.

Tovar na predaj označí preberajúci číslom (členky organizačného výboru) pod
ktorým sa bude tovar predávať. Tovar
budú predávať dobrovoľníčky obce,
avšak ak má niekto záujem si predávať
tovar sám, bude mu to umožnené. V prípade darovania alebo výmeny šatstva,
obuvi a hračiek si to bude zabezpečo-
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Obzretie sa za aktivitami ZO Slovenského
zväzu záhradkárov Biely Kostol v roku 2017
a čo nové chystajú v roku 2018

A

kiste je všetkým bielokostolčanom známe, že v obci už
veľa rokov aktívne pôsobí ZO
Slovenského zväzu záhradkárov (SZZ)
Biely Kostol. Ide o nadšencov a zanietených pestovateľov ovocia a zeleniny,
avšak dominantným artiklom je hrozno
a jeho spracovanie do podoby vína.
Som členkou tejto ZO SZZ v obci Biely Kostol len niečo vyše roka, ale za
ten čas som mala možnosť sa zúčastniť
a participovať na organizovaní zaujímavých akcií. Takou najvýznamnejšou
bola tohto roku jubilejná 40. výstava vín
od domácich výrobcov, záhradkárov
a to nielen z obce Biely Kostol, ale aj
blízkeho okolia. Na akcii bolo degustovaných a ohodnotených 225 vín. Ide
o najstaršiu družobnú výstavu vín konanú bez prerušenia na území Slovenskej
republiky. Stalo sa už tradíciou, že sa jej
každoročne zúčastňujú aj vinári so svojimi vínami z družobnej moravskej obce
Šitbořice. A na oplátku na podobnú akciu chodia naši záhradkári a vinári k nim
vždy na kvetnú nedeľu.
Keďže sa človek najviac učí zo skúsenosti
uznávaných vinárov, zavítali niektorí členovia združenia do Skalice k vinárskej
legende – Alojzovi Masarykovi. Ten im
poukazoval svoje kráľovstvo a zoznámil
ich s jednotlivými etapami výroby vína
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tak, ako to po dlhé roky robí on za pomoci prírodných látok. Vinári si odniesli
z návštevy veľa nových poznatkov, ktoré
snáď uplatnia aj pri výrobe svojho vína.
Avšak členovia ZO SZZ sa nevenujú len
spomínaným činnostiam. Každoročne sú
súčasťou stavania mája pred obecným
úradom, ako aj vianočného stromu,
ktorý vytvára atmosféru počas vianočných sviatkov. Nechýbajú ako družstvo
pri súťažiach napr. vo varení guláša,
kde dokazujú, že sú nielen dobrí záhradkári, ale aj kuchári. Veľkou oporou
a pomocou sú v starostlivosti o zeleň
v obci. Stretnete ich pri čistení kanálov
od buriny, vidíte ich pri sadení stromčekov, likvidácii zarastených plôch, kríkov
či zoschnutých stromov.
Niektoré akcie organizujú aj v spolupráci s inými združeniami a spolkami obce.
V skvelej spolupráci s futbalovým klubom
Starí páni sa zrealizoval 1.ročník degustácie mladých vín miestnych vinárov
spojená s ochutnávkou zabíjačkových
špecialít ktoré ukuchtili futbalisti Starí páni,
a ktorý sa stretol s veľmi pozitívnou odozvou.
Záver roka patril sväteniu mladých vín,
ktorý sa v Bielom Kostole realizuje každý
druhý rok a strieda sa s obcou Ružindol,

nakoľko obe obce majú spoločnú faru.
Po svätej omši a posvätení vín sa všetci
prítomní premiestnili do Kultúrneho domu,
kde záhradkári pripravili posedenie
s občerstvením , kde sa zároveň ochutnávali posvätené vínka. A kultúrny program
sa postaral folklórny súbor Rošindolčané
a svoje druhé vystúpenie mal i ženský
folklórny súbor z Bieleho Kostola, ktorý
vznikol iba pred dvoma mesiacmi. Vyvrcholením programu bolo ich spontánne
spoločné vystúpenie, ktoré vzniklo priamo
na javisku. Vystúpenie vytvorilo nádhernú
atmosféru a náladu všetkých prítomných.
Rok 2018 nebude chudobnejší na rôzne aktivity záhradkárov. Plán aktivít záhradkárov aj s termínmi je uvedený na
WEBovej stránke obce. Pre mňa osobne
je veľkým zážitkom byť v spoločnosti týchto úžasných ľudí. Stretáva sa tam múdrosť, skúsenosť, ľudskosť, nadšenosť, ochota, priateľskosť, úprimnosť, zanietenosť,
dobrota... Ide o vysoké ľudské hodnoty,
ktoré už len tak ľahko človek na jednom
mieste ozaj nenájde. Preto neváhajte
a ak máte aspoň chvíľu čas, príďte
ohodnotiť úsilie týchto ľudí, ktorí to robia
s láskou pre vytvorenie dobrej atmosféry
a utužovanie vzťahov medzi ľuďmi v obci.
Iveta Paulová,
členka ZO SZZ Biely Kostol
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PRÍCESTNÝ
KRÍŽ
V priestore pri vstupe do obce od Ružindolskej cesty bol umiestnený drevený PRÍCESTNÝ KRÍŽ. Investorom je
RKC – farnosť Ružindol. Vďaka patrí
všetkým, ktorí sa nezištne podieľali na
tomto diele a úcta tým, ktorí si ho vedia
úctiť. Prícestné kríže, ktoré sú symbolom
náboženskej viery v krajine, materiálnym vyjadrením emócii a duchovného
života, sa v minulosti zvykli stavať pri
cestách na kraji obce. Slúžili ako modlitebné miesta pri vchádzaní do, alebo
vychádzaní z obce.

DOPAD NEPRIAZNIVÉHO
POČASIA NA STRECHU
KOSTOLA
Nepriaznivé počasie koncom októbra 2017 prinieslo svoju obeť aj
v našej obci. Strecha nášho kostola
v našom Bielom Kostole to nezvládla
a pri nárazovom vetre o sile víchrice
sa zbavila plechovej strešnej krytiny.
Objekt, ktorý je nielen dominantou
obce a predmetom znaku/erbu potreboval bezodkladnú pomoc a opravu.

Mnohí z dobrovoľných občanov a poslancov obecného zastupiteľstva nezaváhali a priložili ruku k dielu. Ďakujem
všetkým, ktorí sa podieľali na oprave
a poslancom obecného zastupiteľstva
za operatívne riešenie tejto havarijnej
situácie.
Pavol Kováč,
starosta obce

UMIESTNENIE
BANKOMATU V OBCI
Na základe požiadaviek našich občanov v predchádzajúcich rokoch mať v
obci umiestnený bankomat, boli urobené
všetky potrebné aktivity a kroky pre jeho
realizáciu. Opakovane sme oslovili bankové ústavy, avšak ich reakcie nie sú z
našej strany potešiteľné. Všetky oslovené
subjekty uviedli, že neplánujú inštaláciu
svojich bankomatov s rôznym zdôvodnením (okrem iného je jedným z častých
argumentov blízkosť bankomatov v City
Parku na Trstínskej ceste v Trnave). I napriek presviedčaniu, že obec je schopná
poskytnúť zodpovedajúci a bezpečný
priestor na osadenie bankomatu, táto
skutočnosť nebola pre bankové inštitúcie
dostatočná.

MOŽNOSŤ PRIPOJENIA
NA INTERNET
Firma APOCOMP s.r.o., sídliaca na
Hlavnej 39 v Bielom Kostole, ponúka
internetové pripojenie, televíziu cez internet, satelitnú televíziu a registračné
pokladne. Bližšie informácie na stránke
www.apocomp.sk, prípade na kontaktnej adrese mihalek@apo.sk, telefónnom
čísle 0915 894 903, 0915 894 902
alebo osobne na adrese ﬁrmy v pracovné dni od 9.00 do 12.00, od 13.00 do
16.00. Toto nie je reklama, ale informácia pre občanov o možnosti poskytovania požadovaných služieb.

ZALOŽENIE FOLKLÓRNEHO SÚBORU
V BIELOM KOSTOLE
Skupina nadšencov, fanúšikov ľudovej
hudby a slovenského folklóru v spolupráci a za podpory Obecného úradu založila v našej obci folklórny súbor, ktorý sa
bude volať (ako inak?) „BÍLOKOSTOLČANÉ“. Okrem výberu, nácviku a spevu ľudových piesní sa chcú venovať aj
technike spevu a ľudovému folklóru predovšetkým z nášho regiónu. Veríme, že
budú prínosom a spestrením kultúrneho
života v obci. „Spoluprácu a možno aj
zdravú súťaživosť so súbormi v okolitých
obciach pokladáme za samozrejmosť“.
Veľký úspech súbor zaznamenal svojim
vystúpením v Bielkom Kostole na via-
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Vedúca súboru p. Ivona Rakovická pozýva všetkých záujemcov, spevákov či hudobníkov
aby sa prišli pozrieť a možno
stať sa členmi súboru. Sú vítaní!
Termíny nácvikov sú predbežne
stanovené na piatky o 18,00
hod. v klubovni kultúrneho domu v Bielom Kostole.

nočných trhoch a pri akcii Svätenie vína, kde
okrem svojho programu si zaspievali neplánovane a spontánne s folklórnym súborom „Rošindolčané“ od susedov z Ružindola.

Kontakt a podrobnejšie informácie:
Ivona Rakovická
Tel.: 0907 742 877
E-mail: ivonarakovicka@gmail.com
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Harmonogram vývozu KO a triedeného zberu Biely Kostol 2018
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
V r.2010 bol vytvorený spoločný školský obvod so sídlom ZŠ v Ružindole
a počtom žiakov 227 (stav ku školskému roku 2017/2018), z toho 147
z Ružindola, 52 z Bieleho Kostola a 28
detí z Borovej. Je reálny predpoklad, že
do troch rokov bude každý ročník potrebovať 2 triedy. Deti do ZŠ vozí školský
autobus, ktorý po technickej stránke dlho
nevydrží. Zámerom obce je získať spolu
s Ružindolom vlastný autobus vo veľmi
dobrom stave – o kúpe sa rokuje. Taký,
ktorý by bol využiteľný a využívaný je aj
pre iné aktivity, nie len na školu - športovci, dôchodcovia, poľovníci, záhradkári,
kultúra...
Výstavba základnej školy v obci Biely
Kostol je nereálna. Žiaci dochádzajú do
ZŠ v Trnave a v Ružindole. Mesto Trnava
sprísňuje podmienky prijímania žiakov
do ZŠ. Objekt ZŠ v Ružindole (náš školský obvod) má obmedzenú kapacitu.
Vypracovaný je zámer rozšírenia kapacity ZŠ v Ružindole vytvorením ďalších
tried s tým, že na nákladoch sa budú
podieľať aj obce Biely Kostol a Borová.

INFORMÁCIE
PRE OBČANOV
„SMS-info“
Začiatkom roka 2017 obec ponúkla všetkým svojim občanom službu
v podobe poskytovania informácií
v obci formou SMS správ. Napriek
prvotným pochybnostiam a pobaveným úsmevom sa zámer rýchleho
a aktuálneho informovania občanov
prostredníctvom SMS správ osvedčil.
Z pôvodných niekoľko desiatok bolo
ku koncu roka 2017 prihlásených už
303 partnerov a záujem pokračuje.
Vzhľadom k tomu, že tento spôsob
poskytovania najmä operatívnych informácií pokladáme za najefektívnejší, odporúčame občanom prihlásiť
sa na túto formu rýchleho získavania
informácií a oznamov v obci. Možné je sa zaevidovať na Obecnom
úrade (poskytnúť mobilné telefónne
číslo) a následne budete bezplatne
dostávať dôležité informácie formou
SMS na váš mobilný telefón.
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KONTAJNERY
Do vyhradených kontajnerov
alebo zvonov umiestnených
v obci, alebo na zbernom
dvore patria:

WEB stránka obce BIELY KOSTOL

PAPIER - noviny, časopisy, letáky,
zošity, krabice, kartóny, baliaci papier, katalógy, kalendáre bez pružín
SKLO - sklenené fľaše, sklené poháre
Do kontajnerov triedeného
zberu nepatria
- brúsny a mastný papier,
albumy, fotky,
- zrkadlá, keramika, varné
sklo, autosklo, drôtom vystužené sklo

Akiste ste si mnohí všimli, že sa obnovila internetová stránka obce Biely
Kostol. Nájdete na nej množstvo informácií o živote v obci. Na internetovej stránke obce Biely Kostol vám
odporúčame dva „nové“ zdroje informácií, ktoré sa vám zobrazia na ploche hlavnej stránky („obec“) vpravo.
Pod „ZMO región Jaslovské Bohunice“ sú informácie o činnosti Zdru-

VRECIA / ZBERNÉ NÁDOBY
120 l, 240 l

ženia miest a obcí, ktorého je naša
obec členom. Pod „Mapa...GEOPORTÁL OBCE...“ máte k dispozícii
mapu katastra obce a informácie z
katastra nehnuteľností k poslednému aktualizovanému stavu. Účelom
sprístupnenia tohto formátu je zjednodušenie (najmä získania) základných
informácií pri prevode nehnuteľností,
zámeroch výstavby, orientácie sa v
obci...

Do triedeného zberu vo vreciach/zb.nádobách 120l, 240l
patria výhradne:
PLASTY - PET fľaše od nápojov
a jedlých olejov, obaly od čistiacich
prostriedkov a drogérie
KOVY - konzervy od potravín, plechovky od nápojov KOVY - konzervy
od potravín, plechovky od nápojov
VKM - TETRAPAKY - krabice od
nápojov a mlieka
INÉ DRUHY PLASTOV DO
VRIEC / NÁDOB NEPATRIA

VÝSTAVBA A PONUKA BYTOV
Obec Biely Kostol je charakteristická
už niekoľko rokov rozsiahlou výstavbou
rodinných domov a bytových jednotiek
(viladomy, bytové domy). Ide o realizáciu plánovaných aktivít, ktoré sú súčasťou strategického zámeru podľa Plánu
hospodárskeho rozvoja a Územného
plánu obce.
V lokalite PARNAS sú vystavané a užívané dva bytové domy, tretí je t.č. vo
výstavbe. Vlastníkom pozemkov a zároveň investorom je spoločnosť VENCORP DEVELOPMENT spol. s r.o.
Napriek snahe obce o dostavbu nezastavaných pozemkov formou rodinných
domov s nižším zaťažením územia,
oprávneným zámerom investora je pokračovať vo výstavbe bytových domov
(stavebné povolenie z roku 2004 je
stále právoplatné).
V nadväznosti na túto skutočnosť, je
žiaduce a obec na to investorovi apeluje, že je nevyhnutné zlepšiť a rozšíriť občiansku vybavenosť a zvýšiť tak
kultúru bývania v obci na prospech
všetkým občanom. Ide najmä o maloobchod a služby. Za prínosné pre
zlepšenie života v obci a pre jej rozvoj

možno pokladať zámer investora nahradiť jednu bytovku zariadením sociálnych služieb
V susedstve PARNASu sa nachádza lokalita pôvodne nazvaná „Na lúkach“.
Toto označenie sa neujalo – ide však
o Potočnú ulicu. Zámerom správcu,
resp. vlastníka bytov je postupný predaj bytov do vlastníctva občanom,
prípadne aj s priľahlými pozemkami.
V záujme obce je podporovať také zámery, pri ktorých budúci vlastník bude
vo vlastnom záujme udržiavať a chrániť
prostredie vo svojom okolí. Obec má
v príprave o.i. aj dokončenie komunikačného prepojenia Potočnej ul. na
Hlavnú ul. cez jestvujúcu kruhovú križovatku, pri ktorej je pripravený priestor
na autobusovú zastávku.
Podľa aktuálnych informácií sú k dispozícii (na predaj) na Potočnej ulici byty
1-izbové 36 m2, 2-izbové 59 m2,
3-izbové 78 m2. V prípade záujmu sa
kontaktujte na čísleo 0905 288 215.
Obec Biely Kostol neplánuje žiadnu
výstavbu bytov na svojom území z vlastných zdrojov!
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Cestovný poriadok autobusov Biely Kostol - Trnava

hod.
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42
42 v
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00 25*
25* 40
40
40
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45

42

15

15

42

35

15

15 45
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zelená farba : „13“ Družba - Biely Kostol - Družba
H - vychádza z Hlbokej
v - nepremáva 24.12.
L - premáva len od 1.7. do 31.8. - len po Kamenný mlyn
V dňoch 27., 28. a 29.12. MHD premáva podľa cestovného poriadku platného pre víkend

čierna farba : Trnava - Biely Kostol - Trnava ( otočový )
c - počas škol. vyučovania
w - počas škol. prázdnin

červená farba : Trnava - Borová
* - ide len cez Ružindolskú
s - premáva len v sobotu
modrá farba : Trnava - Bratislava
* - ide len cez Ružindolskú
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KULTÚNY DOM – stav a zámery
V objekte kaštieľa v Bielom Kostole,
ktorý je evidovaným „pamiatkovým
objektom“ vlastní obec len jedno
(východné) krídlo stavby. Táto časť
je prevádzkovo a technicky samostatná – je v nej umiestnený kultúrny
dom (KD) a súvisiace priestory. Jedná
sa predovšetkým o sálu, vestibul, galériu, kuchyňu a príslušné zázemie.
Priestory boli dlhodobo upravované
a pripravované na využitie pre kultúrne a spoločenské aktivity. Zámerom
obce je aktívne využívanie priestorov
KD občanmi obce, ako aj inými subjektmi za dohodnutých podmienok.
Kultúrny dom bol, je a aj naďalej

zostane majetkom obce Biely Kostol
a len obec bude rozhodovať o nakladaní s týmto majetkom, jeho využití,
údržbe a ďalšom zveľaďovaní!
Konateľ spoločnosti PEMARO s.r.o,
Peter Michalec prišiel s ponukou
zveľadenia priestorov kultúrneho domu
z vlastných zdrojov vrátane nábytku
a rôzneho sortimentu, čo zvýši kultúru
organizovania akcií v obci. Vďaka
patrí predovšetkým za doplnenie v zariadení kuchyne a technické riešenie javiska. Pre záujemcov bol v priestoroch
KD ponúknutý tovar na odkúpenie za
veľmi výhodné ceny. Po opakovaných

CERE Invest („Na výslní“) - informácia
Investorom a „developerom“ výstavby v lokalite Podolky II. je spoločnosť CERE
Invest. Na území prebieha intenzívna výstavba. Jedná sa predovšetkým o objekty
na bývanie a objekty občianskej vybavenosti (jestvujúca reštaurácia na konci Krátkej ulice nie je jediným zariadením – podmienkou ďalšej výstavby je vytvorenie
ďalších priestorov na obchody, resp. služby).

Obec bude postupne preberať miestne komunikácie do svojej správy a ďalej inžinierske siete (IS) s následným odovzdaním IS príslušným správcom sietí. Dohodnutou podmienkou je rekonštrukcia miestnej komunikácie na Krátkej ulici investorom
výstavby Na výslní.

BIELOKOSTOLČAN

rokovaniach obec zvážila rozsah spolupráce v ktorej chce naďalej pokračovať a OcÚ pracuje na uzatvorení
zmluvných vzťahov so spoločnosťou
PEMARO s.r.o.
Najdôležitejšími prácami na objekte kultúrneho domu - priestorov vo
vlastníctve obce je rekonštrukcia elektroinštalácie a súvisiacich zariadení
(väčšina prác už bola zrealizovaná).
Vložené náklady vychádzajú z požiadaviek na bezpečnosť prevádzky.
STAROSTA: Vážim si všetky aktivity svojich predchodcov (starostov) aj vo veci
zachovania a ďalšieho zveľaďovania
nám zverených objektov, priestorov
a pripravovaných zámerov.

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE –
obec BIELY KOSTOL
Prinášame vám krátky výber zo štatistických údajov o obci Biely Kostol,
aktuálnych k záveru roka 2017:
Počet obyvateľov prihlásených
na trvalý pobyt v obci

1904

Prisťahovalo sa ( trvalý pobyt )

152

Počet obyvateľov prihlásených
na prechodný pobyt v obci

131

Prisťahovalo sa ( prechodný
pobyt)

20

Odsťahovalo sa

60

Počet narodených detí v
r.2017 (prihlásené na trvalý
pobyt v obci)

24

Počet zomrelých spoluobčanov, ktorí nás opustili v r.
2017

10

Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí v obci bývajú,
užívajú priestory a zariadenia,
požadujú služby, ale nie sú
prihlásení na trvalý pobyt v
obci (neevidovaní)

150

Počet detí v materskej škôlke

68

Počet žiakov dochádzajúcich
do ZŠ v Ružindole

52

Priemerný vek obyvateľov obce Biely
Kostol je 37,84 rokov!

•
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FUTBALOVÝ KLUB
BIELY KOSTOL

FK Biely Kostol aj v roku 2017 rozvíjal
svoju športovú činnosť. Z dôvodu zvýšenia kvality a komfortu prostredia na
štadióne, by chcel po obnove striedačiek v lete minulého roka, v roku 2018
(v letných mesiacoch) prerobiť súčasné
osvetlenie ihriska a rozšíriť ho za oboma bránkami. V tomto súťažnom ročníku
klub založil ďalšie mládežnícke mužstvo
– dorast, ktorým si buduje svojich nástupcov. Je snahou FK Biely Kostol v tomto
roku udržať obe mládežnícke mužstvá,
čo bude samozrejme záležať od počtu
hráčov, keďže dnes už je pre mladších
veľa iných možností ako len futbal. Klub
však urobí čo je v jeho silách, aby mládež v obci fungovala a deti športovali.
Čo sa týka „A“ mužstva, tak je snahou
futbalistov hrať a udržať sa na popredných priečkach vo svoje súťaži. Klub
touto cestou zároveň chce svojím fanúšikom a hráčov popriať do nového roku
2018 veľa šťastia, zdravia a úspechov.
Ján Tižinák, Marián Samák,
Tomáš Gažovič

DROBNÉ OPRAVY
pre domácnosť
– informácia pre občanov

V obci začala prednedávnom pôsobiť
ﬁrma pre pomoc tým, ktorí si nedokážu
svojpomocne vykonať drobné opravy.
Ak potrebujete v domácnosti niečo opraviť, alebo pomôcť s prácami, ktoré nezvládnete, môžete sa obrátiť na DROP
– drobné opravy (elektroinštalačné práce, búracie práce, výkopové a zemné
práce, oprava striech, oprava plotov,
drobné práce rôzneho druhu). Kontakt:
0905 480 065.

Nové VZN

(Všeobecne záväzné nariadenia)
Pre obec Biely Kostol boli v roku 2017
vydané Všeobecne záväzné nariadenia:
č. 1/2017 – Prevádzkový poriadok futbalového štadióna a Prevádzkový poriadok detského ihriska,
č. 2/2017 – VZN, ktorým sa upravujú
niektoré podmienky chovu, vodenia a držania psov...
č. 3/2017 – Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Biely Kostol.
Tieto VZN sú publikované na webovej
stránke obce, ich znenie je k dispozícii aj
na OcÚ.
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PRE MAMIČKY A BUDÚCE MAMIČKY
Obec Biely Kostol poskytuje priestor
klubovne v objekte kaštieľa aj na účel
stretnutia mamičiek a detí, ktoré sa
budú konať v priestoroch obecnej klubovne na Pionierskom námestí (areál
kultúrneho domu). Stretnutia sa budú

niesť v priateľskej atmosfére na rôzne
zaujímavé témy. Aktuálny program
nájdete na stránke obce a nástenke
pred OD Jednota. V prípade otázok
neváhajte kontaktovať Lenku Kuzmovú
na tel. čísle 0907 451 475.

Dátum

Čas

Téma

25. 1. 2018

10:00 - 11:30

Podporná skupina dojčiacich matiek

8. 2. 2018

10:00 - 11:30

15. 2. 2018

10:00 - 11:30

Stretnutie mamín a detí - téma „vyrob si
senzorické pexeso“

22. 2. 2018

10:00 - 11:30

Podporná skupina dojčiacich matiek

8. 3. 2018

10:00 - 11:30

Podporné stretnutie budúcich mamičiek

15. 3. 2018

10:00 - 11:30

Stretnutie mamín a detí - téma „jednoduché kváskovanie - ako upiecť zdravý
chlieb“

22. 3. 2018

10:00 - 11:30

Stretnutie mamín a detí - téma „ako
usporiadať oslavu alebo svadbu“ (tipy
od agentúry Levente)

29. 3. 2018

10:00 - 11:30

Podporná skupina dojčiacich matiek

Podporné stretnutie mamičiek

Lenka Kuzmová
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