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Lásky, šťastia hodiny,
v kruhu svojej rodiny,
užite si spoločné, krásne sviatky
Vianočné a nech dlho
prevláda novoročná nálada.
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Úvod
Po dlhšej odmlke sme opäť medzi
Vami, aby sme Vás poinformovali, čo
sa v našej obci udialo a čo sa v najbližších mesiacoch pripravuje. Tvorba občasníka začala už v máji s tým,
že budete mať letné čítanie. Avšak
čas je ozaj neúprosný a odrazu sme
sa ocitli v predvianočnom období. Pre
všetkých je tento rok prečudesný
a náročný. Neistota a obavy, ktoré
nás sprevádzajú na každom kroku,
prehodnocujú naše aktivity, správanie, mení sa pohľad na svet, menia sa
vzťahy a postoje medzi ľuďmi, menia sa hodnoty. Mnohým zmenám je
potrebné sa prispôsobiť vo viacerých
oblastiach života i práce.
Minulý rok sme sa tešili z rôznych aktivít v obci - či už kultúrnych,
spoločenských, športových ale aj
stretnutí pri brigádach. A mali sme
možnosť sa s týmito radosťami podeliť s ostatnými cez občasník.
V týchto dňoch sa preklápame
do druhej polovice volebného obdobia. Pred dvoma rokmi sme si
s poslancami schválili plány činností v obci. Sú dosť odvážne, nakoľko
sme prešli z operatívnych riešení
a aktivít na strategické- dlhodobé.
Postupne sa nám ich darí napĺňať.
Tento rok je inakší pre každého
z nás. Osobne ma teší, že v obci sa
so súčasnou situáciou vyrovnávame
veľmi dobre. A nenarušilo to ani realizáciu plánovaných aktivít v obci na

tento rok. Práve naopak, zrealizovalo
sa toho oveľa viac i napriek skrátenému rozpočtu v obci. Na týchto
stránkach by som Vás rada informovala o tom, čo sa v obci udialo a s akým výsledkom. I napriek
obmedzeniam, ktoré nám situácia
priniesla, sme urobili kus osožnej
práce. Od drobných rekonštrukcií,
úprav až po náročné prípravy strategických projektov, ktorých výsledok
pocítime o ďalší rok, dva. Bez podpory vedenia obce a zamestnancov
OcÚ, by sa tieto ciele naplniť nedali.
Mnohí z nich sú pre mňa veľkou oporou, za čo im zo srdca ďakujem.
Nikto si netrúfa povedať, dokedy
bude stav koronakrízy trvať . Viem,
že sa možno nie všetky opatrenia
a rozhodnutia obce stretli s porozumením u obyvateľov, ale dnes
s odstupom času môžem s čistým
svedomím povedať, že sme konali správne a zodpovedne. I napriek
komplikovanej situácii, ktorej dôsledky budú ešte chvíľu doznievať,
najmä čo sa týka financií.
Nemožno zabudnúť ani na množstvo dobrovoľníkov, ktorí priložili ruku
k dielu pre skrášlenie i rozvoj obce.
Táto skupina ľudí je pre mňa obzvlášť veľkou hodnotou a motorom
pre plnenie všetkých úloh a požiadaviek zo strany našich obyvateľov.
Veľkou oporou boli najmä počas aktivít súvisiacich s riešením opatrení
s COVID 19.

V stavebnej oblasti
a rozvoja obce:

Tento rok uletel neuveriteľne
rýchlo. Bol plný obáv, očakávaní, neistoty, obozretnosti, opatrnosti voči
sebe a ostatným. Mnohí prehodnotili svoje životné hodnoty, pocítili silu
spolupatričnosti, pomoci a súdržnosti.
Pred dverami máme najkrajšie
sviatky roka - Vianoce.
Milí Bielokostolčania, dovoľte
mi, aby som Vám v mene svojom
i v mene poslancov a zamestnancov Obecného úradu,všetkým popriala spokojné prežitie Vianočných
sviatkov v kruhu svojich najmilších.
Nech sú pre Vás tieto sviatky zdrojom viery, pokoja a duchovnej sily
do ďalších dní. Prajem Vám do roku
2021 pevné zdravie, Božie požehnanie, spokojnosť a radosť zo života.
Iveta Paulová
starostka

Počet obyvateľov s trvalým
pobytom v obci:

2321

Od 1.1.2020 do 30.11.2020: - sa prisťahovalo 138
občanov - sa odsťahovali 78 občania.

s prechodným:

154

Štatistika z matriky od 1.1. - 30.11.2020:
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Deti do 15 rokov:

420

Občania 15 – 18 rokov:

96

18 – 60 rokov:

1577

nad 60 rokov:

382
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V SKRATKE, čo sa v roku 2020
zrealizovalo a uskutočnilo

Štatistika z evidencie obyvateľov k 30.11.2020

Z toho:

Občasník vydávaný obecným úradom biely kostol

Počet novonarodených detí:

33

Počet úmrtí:

10

Poznámka redakcie: Na základe zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a podľa Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov neuvádzame konkrétne mená
a priezviská obyvateľov

zz rekonštrukcia Ľadovej ulice
– ulica bola obnovená a pokrytá asfaltom, zároveň sa vytvoril
chodník po celej dĺžke ulice
zz oprava výtlkov v obci novou
technológiou - pri opravách sme
sa zamerali na havarijné časti vozoviek, najmä na ulici Poľovnícka,
Rybná, ale vyplnili sa aj priehlbiny v nových častiach obce a tie
časti, kde bola ohrozená bezpečnosť jazdy
zz urnové miesta na cintoríne –
v novej časti cintorína sa vytvoril
priestor, v ktorom sa vybudovalo
40 urnových hrobov,
zz oprava plota na cintoríne –
v dĺžke cca 50 m vedľa domu
smútku,
zz aktualizácia virtuálneho cintorína a plánu hrobových
miest na cintoríne - v štádiu
realizácie

V oblasti životného
prostredia:
zz vypracovanie štúdie a pasportizácie na revitalizáciu zelene
v obci,
zz vypracovanie projektu na získanie dotácie na vysadenie stromov v obci – dotáciou sme získali stromy v hodnote vyše 16tisíc
eur (zasadené budú na jar 2021),
zz odstránenie chorých drevín na
Rybnej ul. a Pionierskom námestí,
zz úprava Pionierskeho námestia
- momentálne dominuje riečny
štrk, ale na jar sa prekryje rozkvitnutými cibuľovinami- narcismi a tulipánmi a v lete trvalkami.
Dominantu tvoria stromy japonskej čerešne.

zz zabezpečenie triedenia kuchynského odpadu,
zz zabezpečenie mobilného zberu
použitého kuchynského oleja,
zz označenie nádob a kontajnerov na komunálny odpad – príprava na množstevný zber,
zz zabezpečenie kontajnerov na
textil, obuv, kabelky, hračky,
zz doplnenie kontajnerov na sklo,
zz inovatívny prístup k odpadom
v obci – viď príspevok

Propagácia obce:
zz Chotárom Bieleho Kostola- pomocou 5 informačných tabúľ sa
môžu domáci, ale aj návštevníci
obce oboznámiť so zaujímavosťami, históriou, faunou a flórou
našej obce a to formou náučného chodníka, ktorý má dĺžku
1,2 km a 5 zaujímavých zastavení. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Trnavského
samosprávneho kraja (TTSK)
a v spolupráci so Združením obcí
mestskej oblasti Trnava (ZOMOT).
zz Príspevky o aktivitách v obci
v Mestskej televízii Trnava, týždenníku MY TRNAVA a Trnavskom hlase

Investičné projekty:
zz Vypracovanie projektu rozšírenie Materskej školy a uskutočnenie Verejného obstarávania
na realizátora projektu. Žiadosť
o dotáciu IROP je v súčasnosti
v schvaľovacom procese.
zz Vypracovanie projektu na vybudovanie kanalizácie Záhradná ul. a uskutočnenie Verejného
obstarávania na realizátora projektu.
zz Vypracovanie projektovej dokumentácie na ZŠ, Územného
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rozhodnutia, v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na
realizátora stavby a začínajú
sa budovať inžinierske siete
v spolupráci s investorom IBV
Za Parnou
zz Rekonštrukcia obecného rozhlasu – rekonštrukcia sa bude
týkať zjednotenia systému v celej obci a rozšírenia rozhlasu do
novej lokality obce - prebehlo verejné obstarávanie, s úspešnou
firmou podpísaná zmluva, realizácia bude prebiehať v mesiacoch
december 2020 – marec 2021
zz Projekt Preventívne opatrenia pred krízovými udalosťami
a klimatickými zmenami – nákup 3 čerpadiel na vodu s príslušenstvom pre prípad prívalových dažďov alebo povodní
– dotácia z CKF TTSK

Kultúrne a spoločenské
podujatia, športové
aktivity pre
spoluobčanov:
Pandémia korona vírusu nám zamedzila skoro všetky plánované
kultúrno spoločenské aktivity
tohto roka. Avšak v rámci možností sa nám predsa len podarilo
potešiť, najmä detičky.
zz Detský karneval.V období fašiangov sme sa spolu s deťmi
potešili detskému karnevalu, na
ktorom nás poctili svojou návštevou tučniaci. Deťom zabezpečili
veľa zábavy, radosti, súťaží, tanca
a spevu.
zz „Všetko o včelách“. V priebehu leta sa pre našich najmenších, ale aj ich rodičov a priateľov uskutočnila interaktívna
prednáška o živote včiel, procese tvorby produktov a deti si
mali možnosť pri úľoch vyskúšať
ako chutí med priamo z plástu
a niektorým sa pošťastilo vidieť
včeliu kráľovnú. Akcia bola výstupom projektu Participatívneho
rozpočtu obce, ktorého autorom
je Peter Baco, ktorý organizoval
i tieto stretnutia.
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Územný plán obce - zmeny
a doplnky 4/2019 a aktuálne VZN

zz 43.ročník degustácie tichých
vín. V obci je už dlhodobou
tradíciou organizovať ochutnávku vín, ktorú každoročne
organizuje Slovenský zväz záhradkárov z Bieleho Kostola,
ktorá je obľúbená milovníkmi
vína aj mimo obce. Ide v prvom rade o milé priateľské
stretnutie pri dobrých vínkach
nielen regionálnych vinárov, ale
aj z družobnej obce Šitborice
(neďaleko Brna).
zz Nový zvon v kostole Krista
Kráľa v Bielom Kostole – v máji
sa v uskutočnilo slávnostné vysvätenie nového zvona za prítomnosti arcibiskupa trnavskej
diecézy Mons. Oroscha. Na zvone sa nachádza podobizeň pápeža, ako aj zvolanie “sv. Ján Pavol
II., oroduj za nás”.

Každá obec sa riadi nariadeniami a pravidlami, ktoré sú schvaľované poslancami a sú záväznými
pre všetkých obyvateľov príslušnej
obce. Ide o zákony obce. Medzi najdôležitejšie dokumenty patrí Územný plán obce (UPN-O ) a Všeobecne
záväzné nariadenia (VZN). Možno sa
mnohým z Vás zdá tento úvod banálny, avšak som si vedomá toho,
a skúsenosti dokazujú, že novousadlíci, ktorí sa prisťahovali do nových lokalít, nemajú dostatočné informácie o týchto pravidlách. A tak
často dochádza k nedorozumeniam
a skresleným informáciám (bohužiaľ často aj zo strany investorov ale
najmä predajcov cez realitné kancelárie) o možnostiach dodatočných
stavieb na vlastných pozemkoch.
Tento rok na jar poslanci po dlhých rokovaniach schválili Územný plán obce - zmeny a doplnky
4/2019 (ďalej len UPN-O 4/2019),
ktorý nadobudol účinnosť 6.6.2020.
Týmito regulatívmi a obmedzeniami sa obec pokúsila aspoň trochu
uregulovať vzhľad obce, zaviesť jednotlivé pravidlá v rôznych častiach
obce s prihliadnutím na charakter
výstavby. Patríme medzi najmenšie
katastre v kraji (2,41 km2) a mám
pocit, že sme snáď najviac zaľudnenou obcou na Slovensku. V súčasnosti dosahujeme cca 1000 obyvateľov na km2, čo je asi dvoj násobok
priemeru hustoty obyvateľov v SR.

vania v obci. Bohužiaľ, mnohé veci
už nebolo možné zastaviť, a tak investorom bolo umožnené a využili
čo mohli. K výsledku sa vyjadrovať
radšej nebudem. Môj názor poznajú.
Keby boli naplnené ich sľuby, ktorými prezentovali svoje plány, mali by
sme v nových častiach obce parčík,
detské ihriská, viac zelene, väčšie
pozemky k nehnuteľnostiam...
Viem, že mnohí nie sú s našimi
rozhodnutiami stotožnení a spokojní, nakoľko niektoré z ich žiadostí
nerešpektujú súčasné požiadavky
UPN-O 4/2019 a tak nemôžu byť
schválené.
Všeobecne záväzné nariadenie
(VZN) je najdôležitejší dokument,
ktorý určuje pravidlá v obci v rôznych oblastiach, jeho nerešpektovanie je porušením a potom môže
nasledovať nariadenie sankcií. Vytvárajú a schvaľujú sa z toho dôvodu, aby častokrát ochránili kvalitu života obyvateľov v obci a zabezpečili
jej uspokojivý chod.

Tento rok boli aktualizované
a poslancami schválené nasledovné
VZN:
zz VZN 1/2020 O participatívnom
komunitnom rozpočte obce Biely
Kostol
zz VZN 2/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Biely Kostol
zz VZN 3/2020, ktorým sa mení
a dopĺňa Územný plán obce Biely Kostol
zz VZN 4/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území
obce Biely Kostol
zz Dodatok č. 1 k VZN 3/2019 o chove a držaní zvierat na území obce
Biely Kostol
UPN-O 4/2019 a aktuálne VZN
sú zverejnené na internetovej stránke obce

Aktualizácia
a
schválenie
UPN-O 4/2019 bol časovo náročný
administratívny proces, ktorý trval 16 mesiacov, čo trvá častokrát
aj dlhšie. Hádam najdôležitejšou
časťou zmien je zapracovanie novej lokality Za Parnou – Podolky VI
(jej súčasťou bude i výstavba novej
Základnej školy) a určenie regulatívov v jednotlivých lokalitách obce.
Určením regulatívov má obec snahu zabrániť zhoršeniu kvality bý-
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Bezpečnosť ciest v obci
a problémy s parkovaním

Neexistuje snáď obec, ktorá by nezápasila s problémami ohľadom neprispôsobenej rýchlosti áut v obci,
parkovaním na cestnej komunikácii
v jednotlivých uliciach resp. priamo
na zelených plochách (najmä obecných).
Bezpečnosť ciest v obci je veľmi
dôležitou témou, ktorú sa snažíme
riešiť v rámci možnosti obce.
Začiatkom roka obec v spolupráci s odborníkmi v oblasti dopravy vrátane pracovníkov dopravného
inšpektorátu zanalyzovala súčasný
stav horizontálneho a vertikálneho
značenia. Do návrhu k zlepšeniu
situácie boli zapracované i podnety
od samotných občanov obce. Bola
vypracovaná pasportizácia bezpečnosti obce, ktorá bola posúdená
a spripomienkovaná okresným dopravným inšpektorátom. Od 1.apríla
dochádza k zmenám v značení i dopravných značiek. Realizácia projektu bola naplánovaná od júna 2020,
avšak dôvody pandémie posunuli
realizáciu na neskorší termín. Ako
ste si už mnohí všimli, prvé výsledky sa už dostavili. Osadili sa niektoré značky a spomaľovače. Pokračovať plánujeme v budúcom roku.
Je preto potrebné mať oči otvorené a všímať si nových značiek
v obci.
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Avšak tieto opatrenia nezmenia
prístupy niektorých vodičov k chovaniu sa na cestách. Opakovane
dostávame na mail sťažnosti o neprimeranej rýchlosti pri jazde v obci
a parkovaní na trávnatých plochách,
krajniciach ciest alebo priamo na
chodníkoch, resp. tam, kde dochádza
k neprehľadným situáciám pri jazde.
Konaním bezohľadných a arogantných vodičov sa mnohí obyvatelia,
ale najmä deti vystavujú veľkému
nebezpečenstvu. Mnohí budete namietať, že v obci chýbajú chodníky.
Tie bohužiaľ už v súčasnosti nedokážeme vytvoriť tam, kde zhotovené
neboli.
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov usmerňuje parkovanie
motorových vozidiel na ceste ako aj

na chodníkoch v obci a hovorí o tom,
že podľa § 23 ods. 1 uvedeného zákona, pri státí motorového vozidla na
ceste musí zostať voľný aspoň jeden
jazdný pruh široký najmenej 3 m
pre každý smer jazdy (čiže minimálne 6 m) a pri zastavení musí zostať
aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy. Zároveň podľa § 25, ods. 1 písmeno q)
spomínaného zákona vodič nesmie
zastaviť a stáť na chodníku okrem
prípadu podľa § 52 ods.2 ktorý znie:
Iní účastníci cestnej premávky než
chodci nesmú chodník používať; to
neplatí,ak dopravnou značkou alebo
dopravným značením je určené inak
alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná
šírka chodníka najmenej 1,5 m.
V prípade nerešpektovania vyššie spomínaného Zákona č.8/2009
Z. z zo strany vodičov motorových
vozidiel odporúčam obyvateľom, aby
pri zistení porušovania ustanovení §
23 ods. 1 a 2 zákona o cestnej premávke vodičmi, ktorí bránia v bezpečnom a plynulom prejazde miestnych komunikácií a cesty 3. triedy
a chodníkov v obci iným osobám sa
priamo obracali na linku Policajného
zboru 158.
Verím, že vzájomnou toleranciou a rešpektovaním nariadení sa
i v husto obývanej obci bude žiť
bezpečne.
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Ako ďalej s MHD č.13.....
Najčastejšia otázka posledné dva
mesiace mnohých z Vás: Bude
v roku 2021 prechádzať MHD
č.13 našou obcou?
So všetkými argumentami, ktoré
nám píšete do mailu resp. osobne,
súhlasím - preprava do zamestnania, návšteva lekára a mnoho iného.. Sme jediná obec v okolí Trnavy,
kde premáva MHD. Ide o pozostatky
z doby, keď obec bola súčasťou Trnavy.
Prevádzkovanie MHD č.13 je dlhodobý proces, ktorý obec rieši už
od roku 2017 (ešte za predošlého
vedenia obce). V roku 2019 mesto
Trnava požiadalo našu obec o participáciu na zmluve, ktorá je súčasťou súťaže ako druhého obstarávateľa na prevádzkovanie mestskej
autobusovej (hromadnej) dopravy
v Trnave. V príprave návrhu podkladov k Verejnému obstarávaniu na
prepravcu MHD bolo stanovené, že
obec Biely Kostol sa bude podieľať
pre mesto Trnava (ako prvý obstarávateľ) sumou cca 35 tisíc eur/rok za
služby poskytované pre prevádzku
MHD č.13 v našej obci. V súčasnosti je systém nastavený tak, že obec
hradí poplatok priamo súčasnému
prepravcovi ARRIVA Trnava. Jeho
výška je cca 17 tisíc eur/rok. Čiže
rozdiel medzi súčasným poplatkom
a navrhovaným je viac ako 100%.
Voči tomuto rozdielu sme namietali
a požadovali sme objasnenie neúmerného rozdielu v prospech mesta Trnava. O vyjasnenie sme požiadali aj samotného prevádzkovateľa
ARRIVA. Mesto Trnava sa ohradilo
tým, že ARRIVA mala zle vypočítané
kilometre cez obec. ARRIVA opakovane oponovala tomuto rozhodnutiu
pred samotným Verejným obstarávaním, ktoré bolo nakoniec zrušené, nakoľko sa nik neprihlásil pre
nevyhovujúce požiadavky zo strany
mesta Trnava. Snahou našej obce
bolo opakovaná žiadosť o stretnutie
a odkomunikovať si následne dôvod
rozdielu ceny, avšak zo strany mes-

ta o toto stretnutie záujem nebol.
Ich reakciou bol list od pána primátora Trnavy, v ktorom nás informoval o zrušení MHD č.13 k 1.1.2021.
Okamžite som sa snažila o stretnutie s ARRIVA a žiadala o možnosť
dohody i naďalej cez nich. Avšak
medzitým sa vypísalo Verejné obstarávanie na nového prevádzkovateľa MHD a keďže do súťaže
vstúpila i ARRIVA, nebolo možné so
spoločnosťou rokovať o prípadnej
pokračujúcej spolupráci prepravy
MHD č.13 v priamom vzťahu s ARRIVA. Okrem toho som sa neustále dožadovala odpovede zo strany
mesta a požiadala som o stanovisko odborníkov, ktorí vypracovávali
pre mesto Trnava a okolité obce tzv.
projekt PUM (plán udržateľnej mobility), ktorý analyzoval a navrhoval
zmenu infraštruktúry mobility pre
Trnavu a okolie. Týkal sa všetkých
typov dopravy a prepravy.

Z ich vyjadrenia
vyberám:
“Problematika zachádzania MHD do
obce Biely Kostol je aktuálne politicky veľmi komplikovaná téma. Mesto
Trnava s ohľadom na nevytvorenie
dohody o financovaní a problematickému výberovému konaniu na dopravcu rozhodlo od 1.1.2021 spojom
MHD do centra obce nezachádzať,
ale bude prechádzať ulicou Rekreačná kvôli obsluhe Kočišské. Ako zhotoviteľ PUM sa domnievame, že to nie
je dobré riešenie, pretože s minimálnou úsporou nákladov dôjde k výraznému zhoršeniu obsluhy obce Biely
Kostol. Jedná sa však o politické
rozhodnutie, do ktorého nemôžeme
zasahovať. Musíme však rešpektovať názor objednávateľa dokumentu
ktorým je mesto Trnava...”
Mnohí obyvatelia využili možnosť pripomienkovania prímestskej
dopravy na jeseň, kde sa zaujímali o prepravu MHD č.13 cez obec.
Odpoveď dostali od zamestnancov

mesta začiatkom decembra z ktorého vyberám:
“Mesto Trnava pristúpilo k zrušeniu zachádzania linky č. 13 do
obce Biely Kostol od 1.1.2021 z nasledujúcich dôvodov:
zz Mesto Trnava sa už od roku 2017
snaží prostredníctvom verejnej
súťaže zabezpečiť služby vo verejnom záujme ale zatiaľ stále
bez želaného výsledku.
zz V každej doteraz vyhlásenej súťaži bol spor o uznávaní počtu
km pre Mesto Trnava a pre obec
Biely Kostol.
zz Mesto Trnava v záujme hladkého priebehu súťaže a v záujme
vyhnúť sa dlhému vysvetľovaniu
a predlžovaniu súťaže pristúpilo
vo vyhlásení súťaže v roku 2020
k úprave a to, že predmetom verejného obstarávania bude obsluha linky č. 13 stanovená iba na
katastrálne územie mesta Trnava a linka č. 13 bude premávať
iba po ulici Rekreačná, ktorá je
hraničnou medzi mestom Trnava
a obcou Biely Kostol na Kočišské.”
Mailom bolo potvrdené, že nie je
záujem rokovať a vysvetliť spôsob,
akým bolo vypočítané kilometrovné,
keď doteraz z niekoľko desiatok rokov mala ARRIVA iné kilometrovné.
Pritom trasa je nemenná.
Počas celej doby snahy o riešenie problému sa nám ARRIVA snažila byť nápomocná. Avšak , bohužiaľ
mala zviazané ruky v období, keď
bola v súťaži pre mesto Trnava. Čiže
rokovať záujem mali, avšak nemohli.
V súčasnosti prebieha opakované
VO, ktoré končí dňom 23.12.2020. Do
tej doby nie je možné nič riešiť i napriek tomu, že som sa začiatkom
decembra stretla so zástupcom vedenia ARRIVA a hľadali sme spôsob,
ako túto situáciu vyriešiť. Posilnenie
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prímestskej dopravy je tiež náročné, nakoľko je momentálne TTSK
v strate z dôvodu korony. Avšak, je
našou snahou ďalej rokovať a hľadať spôsob nápravy. Bohužiaľ, cez
mesto Trnava to asi nepôjde.

nemožno v súčasnosti s prevádzkovateľom ARRIVA rokovať o možnosti
ohľadom fungovania MHD č.13 cez
obec Biely Kostol. Všetko sa vyjasní
po 23.12.2020 a budeme pokračovať
v hľadaní riešenia.

Vzhľadom k tomu, že nie je jasné,
kto bude v roku 2021 prevádzkovateľom MHD (nakoľko k 31.12.2020 končí
10 ročná zmluva prepravcu ARRIVA),

Osobne ma mrzí, že sa dozvedám, že po obci kolujú chýry, že sme
málo konali. A že MY sme nemali záujem túto vec riešiť. Mnohým z Vás

som reagovala mailom, posielala
okopírované listy, maily. Každý, kto
sa ma opýtal v obci, som vysvetľovala dôvody celej situácie. Informovali sme o tom aj na stránke obce.
Čiže kto má záujem sa dozvedieť
pravdu, dozvie sa ju. Avšak reči „jedna pani povedala“ vnášajú do obce
len zbytočné napätie. Nerozumiem
týmto hrám.

Nové prístupy k riešeniu odpadov v obci
Slovensko patrí medzi krajiny s najnižšou mierou triedenia a recyklácie odpadov. V oblasti životného prostredia
patrí zabezpečenie funkčného systému odpadového hospodárstva v obci
medzi jednu z najdôležitejších a najrozsiahlejších kompetencií. Jednou
z prioritných úloh súčasného vedenia
obce je zaviesť taký systém odpadového hospodárstva, ktorý zvýši predchádzanie tvorenia odpadu, zvýši mieru
triedenia odpadu a zefektívni náklady
na odpadové hospodárenie tak obyvateľov obce, ako aj obce samotnej.
Ide o dlhodobý proces, ktorý je
v značnej miere ovplyvňovaný externým prostredím vo forme nariadení,
zákonov a pravidiel. V našej obci je
to sťažené i tým, že za posledné
roky dochádza k prudkému nárastu
nových obyvateľov v lokalite. Prístup,
ktorý je zaužívaný v súčasnosti, už
nepostačuje na uspokojivé riešenie
problému so separáciou a riadením
odpadov. Stačí snáď asi spomenúť
stojiská na Potočnej ulici. Ide o pálčivý a dlhotrvajúci problém v obci,
ktorému sa ozaj neustále venujeme.
Snažíme sa postupnými pomalými
krokmi dopracovať k akejsi koncepcii odpadov v obci, ktorej výsledkom
by malo byť zvýšenie triedenia odpadov a odstránenie pretrvávajúcich
problémov týkajúcich sa preplnených kontajnerov najmä v nových
lokalitách obce.
Prípravu nového prístupu k riadeniu odpadov v obci sme plánovali
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už v marci tohto roku, avšak známe
okolnosti nám posunuli termín na
začiatok leta. V tomto období sme
sa snažili zladiť ustanovenia zakotvené vo VZN 2/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi so skutočnosťou. Prvým krokom bolo označovanie
nádob na komunálny odpad, ktorého
účelom bolo:
zz evidencia nádob podľa počtu obyvateľov v domácnosti v zmysle
spomínaného VZN, nakoľko sa objavil nekontrolovaný nárast nádob
na komunálny odpad v domácnostiach,
zz zamedzenie neplatičom odvážať

odpad,
zz zvýšenie triedenia odpadov (eliminácia zvykových práv hádzať triedený odpad do komunálneho),
zz predpríprava na množstevný zber
- platba len za to, čo sa vyprodukovalo v domácnosti, nie paušálna
platba na obyvateľa.
Snahou obce je nezvyšovať v dohľadnej dobe poplatky za odpad od
obyvateľov i napriek zvýšeným poplatkom zo strany štátu, snaha o zvýšenie miery triedenia odpadov (miera
triedenia sa odráža aj v samotných
poplatkoch), snaha o redukciu odpadov (v rámci Slovenska patrí Trnavský
kraj k najhorším producentom odpa-

Prehľad rozmiestnených kontajnerov
na triedený zber v obci Biely Kostol
Druh odpadu
Ulica,
lokalita

Sklo

Papier

Textil,
obuv,
hračky

Elektroodpad

Oleje,
jedlé
tuky

Kuch.
odpad

Poľovnícka

X

XX

Pri pošte

X

XX

Stromová

XX

XX

X

Poľná

XX

XX

X

Atletická

XX

XX

X

Okružná

X

X
X

Potočná

XX

X XXX

Hlavná

XX

XX

Pri OcÚ

X

X

X
X XXXXX

X XX

X
X

X

dov- vyše 600 kg /obyvateľa/ročne). Z toho dôvodu sme
vykonali analýzu možností, ktoré by zlepšili prístup k triedeniu a tým aj ustabilizovali poplatky od občanov obce.
Každá zmena sa stretáva s odporom a nezaobišlo
sa to ani pri identifikácii smetných nádob. To množstvo
negatívnych statusov na FB, rozhorčených telefonátov
a návštev na úrade vychádzalo z nepochopenia princípu
a dôvodov rešpektovania nariadení obce. Našou snahou
bolo presvedčiť občanov, že zmenou prístupu je možné vyprodukovať menej komunálneho odpadu a hľadať spôsoby
vytriediť odpad tak, aby ho bolo možné efektívne spracovať (najlepšie na ďalšie využitie). Sme zrnkom v množstve celosvetového problému s odpadmi. A riešenie - treba začať od seba. Postupnými krokmi sa v obci budeme
snažiť dať všetko do poriadku. Ozaj nejde všetko naraz
v jeden rok.
V obci máme zavedené možnosti separácie odpadov:
zz papier, plasty, tetrapaky, zz použitý kuchynský olej
kovy
zz elektrospotrebiče, biela
zz sklo
technika
zz elektroodpad
zz textil, obuv, kabelky,
zz kuchynský odpad
hračky
Druhým krokom je prístup k množstevnému zberu
odpadov ktorý sa začne od apríla 2021. Po namontovaní čipu na smetnú nádobu sa v každej domácnosti
odváži množstvo odvážaného komunálneho odpadu
a o jeho množstve bude občan informovaný. Keďže pôjde o prechodný rok, poplatok za odpad sa v roku 2021
nemení a skutočná hodnota odpadu z domácnosti bude
prepočítaná v ďalšom roku (január 2022). Skúsenosťami z iných obcí, kde je už tento systém zavedený, bolo
dokázané zníženie zmesového komunálneho odpadu
o 30%.
Ďalšou novinkou v obci je triedenie kuchynského odpadu. Triediť kuchynský odpad z domácnosti je povinnosťou samospráv od januára 2021. My sme s týmto
triedením začali od septembra umiestnením nádob na
tento odpad na 5 miestach a o mesiac na to pribudli
ešte ďalšie tri stanoviská.
Milou novinkou je mobilný zber použitého stolového
oleja. Použitý olej zbiera spoločnosť raz za tri mesiace
a ako vďaku daruje za liter použitého oleja liter octu,
popr.za 6 litrov použitého oleja liter slnečnicového oleja.

X

Stredná

Zberný dvor

Plasty
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X XXX

Vyzbierané množstvá
oleja za dva odbery

X

Dátum zberu

Množstvo

X

10.7.2020

290,16 l (265,5 kg)

13.11.2020

279,45 l (256 kg)

Vyzbierané množstvá
kuchynského odpadu
Mesiac

Množstvo v kg

September

1 460

Október

3 160

November

4 300

Spolu

8 920

Bližšie informácie o odpadoch nájdete na stránke
obce v sekcii Život v obci/ Odpadové hospodárstvo.
Do konca roka ešte pribudnú v obci nové stojiská na
triedený odpad - papier a plasty (v novej časti obce). Ide
o lokalitu Na Výslní a v týchto dňoch sa doplnili 4 kontajnery na rozhraní Potočnej a Okružnej ulice.
Zmeny sa chystajú aj na cintoríne. V týchto dňoch
sa pristavil kontajner na sklo (sklenené kahance a pod)
a umiestní sa v priebehu decembra aj kontajner na
plast (vrchnáky z kahancov, plastové kahance, vence)
a nádoba na biodpad (zoschnuté kytice, burina z hrobov
a pod)
Nezostali sme nič dlžní ani Zbernému dvoru. Zlepšila
sa evidencia odpadov, urobil sa poriadok a kvalita triedenia. Zásluhu na tom má pán Ľudovít Pavlík.
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Rôzne formy komunikácie
v obci –vieme ich vhodne využiť
v prospech rozvoja obce?
Žijeme v dobe, kde sme z každej
strany pohlcovaní rôznymi informáciami. Novým prístupom aj v rámci
riadenia samospráv je transparentnosť (otvorenosť) k dianiu a informáciám vo vzťahu obce k občanom. Tento trend sme si osvojili
i my hneď od začiatku nového vedenia v obci. Mojim záujmom bolo
nájsť spôsob, ako od ľudí získavať
informácie,názory a podnety, resp.
promptne reagovať na ich požiadavky a problémy. Medzi prvými sa
objavil portál Spýtajte sa starostky,
kde boli odpovede na otázky od obyvateľov zverejňované verejne. Došlo i k obnoveniu samotnej stránky
obce, kde sa zverejňuje každá informácia a dianie v obci. Na každú
novú informáciu zo stránky obce
Vás upozorňuje na mobile aplikácia V obraze.Najnovšou novinkou
je portál Odkaz pre starostu,o ktorom Vás informujeme v ďalšom
príspevku. Trendom je využívanie
facebooku (FB), a tak sme popri
iných FB stránkach komunít v obci
vytvorili i my FB stránku Biely Kostol. Od začiatku jej vzniku bolo našim cieľom poskytovať informácie,
zdieľať názory a podnety od občanov, nakoľko sú cenným zistením
očakávaní zo strany obyvateľov.
Bohužiaľ, moje očakávanie táto
stránka nenaplnila v tom zmysle,
aký účel mala naplniť. Všetko je to
o ľuďoch...
Tento citát vystihuje mnohé
reakcie, ktoré nám prináša fenomén novodobých komunikačných
prostriedkov, kde je zväčša pisateľ
v nepriamom kontakte.Bohužiaľ,
každý sa s tým vysporiadava rôzne a častokrát svojimi prejavmi
odkryje svoju osobnostnú stránku
a nemá snahu konštruktívne diskutovať o nedostatkoch alebo prob-
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A tu by som sa
rada zastavila pri
jednom citáte:
Svoj cieľ nikdy
nedosiahneš, ak sa budeš
zastavovať a hádzať
kamene na každého
štekajúceho psa.
(Winston Churchill).
lémoch v obci. Stačí, ak sa nájde
jeden „provokatér“ a strhne so sebou rad ďalších „ukrivdených“. Za
každým z nich je „príbeh“, kde by sa
mal dotyčný zamyslieť najmä sám
nad sebou a nie útočiť, osočovať,
krivo obviňovať a prekrúcať fakty.
Tak ako to čítame na mnohých statusoch.
Účelom na FB stránke je nielen
poukazovať na problémy, ale najmä
informovať o pozitívnych veciach,
ľuďoch, ich prístupoch k rozvoju
obce. V akej dobe to ale žijeme,
keď často snahou príspevku na FB
je pochváliť ľudí v obci za ich aktivity a všetko sa to zvrtne na negativizmus, osočovanie, kritizovanie
a ohováranie? Z toho dôvodu som
si spomenula na horeuvedený citát
W. Churchilla. Poznatky z posledných mesiacov mi dali veľké ponaučenie. Nie vždy je vhodné sa snažiť
mať otvorený prístup k riešeniu
problémov a podnetov. Zjavne nie
sme v tejto obci na to všetci zrelí.
Avšak na druhej strane sa teším
na nápady a aktivity tých nespokojných. V tomto sme otvorení akejkoľvek spolupráci.

Dobrovoľnícke aktivity
v čase koronavírusu
ta spojená s možnosťou pomoci pre
starších v nákupoch. I napriek tomu,
že sa nám prihlásilo 8 dobrovoľníkov,
záujem o túto službu mal len jeden
spoluobčan v obci.

Asi ste si mnohí všimli, že na
správy s nevhodným obsahom,
resp. na správy z anonymných profilov nereagujem.
Nie vždy v tejto hektickej dobe
je možné využívať priamy kontakt
so starostom. Akiste viete, že sme
rozbehli veľa strategických projektov, ktoré vyžadujú stretávanie sa
mimo úrad. A tak nie vždy je možné, aby som bola k dispozícii okamžite. Stránkové hodiny na OcÚ nie
sú stránkovými hodinami starostu.
Vždy keď je to možné, som k dispozícii každému, ktorý o to požiada.
Absenciu osobného stretnutia (ktoré je pre mňa to najvzácnejšie) sa
snažím vylepšiť komunikáciou cez
telefón a mailom. A prečo o tomto
všetkom takto píšem? Chcela som
poukázať na skutočnosť, že i v tejto
neprajnej dobe, ktorú nám priniesla
korona, je možné konštruktívne komunikovať a hľadať riešenie alebo
získať potrebné informácie. Nie vždy
ide všetko okamžite a častokrát aj
naše plány aktivít sa odďaľujú z určitých príčin. Ale nikdy to nie je z dôvodu, že ignorujeme podnety od obyvateľov. Avšak nebudeme reagovať
na provokácie, osočovania a podobné negativizmy, ktoré sú namierené
bezdôvodne na predstaviteľov obce.
V mnohých ľuďoch sa stratila pokora, sebareflexia, objektívne vnímanie
a rešpekt. Často je snahou sa nejako zviditeľniť. Žijeme v slobodnej
zemi, každý má nárok na svoj názor.
Nikomu ho neberieme. Práve naopak. Ak je postavený na dostatočných faktoch a argumentoch, radi si
ho vypočujeme. Sme tu pre to, aby
sme obci pomáhali v rozvoji, udržaní
poriadku a zabezpečili tak pohodlné
a spokojné bývanie VŠETKÝCH obyvateľov v obci, nielen pre vybraných
jedincov.
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Od začiatku marca zápasíme v celom svete s niečím doteraz nepoznaným. Postupne sme si museli všetci
zvyknúť na nový spôsob existencie
a fungovania nielen v pracovnej, ale
i súkromnej oblasti. Prijímané opatrenia pomaly ochromili bežný život
v obci – zrušili sa akékoľvek plánované športové, kultúrne podujatia,
nekonali sa bohoslužby, obmedzila
sa prevádzka obecného úradu.
Opatrnosť, obavy a neznalosť situácie poznačila nás všetkých. Avšak i napriek tomu sme sa snažili
riešiť veci tak, aby to nepocítili naši
obyvatelia. A v tom nám pomohli aj
naši dobrovoľníci.
Hneď od začiatku sa preverila
súdržnosť, aktivita, spolupatričnosť
a ochota pomôcť. Naplno sa prejavila v čase, kedy bolo potrebné zabezpečiť toho času nedostatkový tovar
a tým boli ochranné rúška. Skupina
žien neváhala a samé sa prihlásili
a ponúkli svoju bezodplatnú pomoc
pri šití rúšok. A tak sme mohli zadarmo porozdávať tieto rúška najmä rizikovej skupine - našim dôchodcom a našim predškolákom.
Za to im ešte po toľkých mesiacoch
patrí veľké ĎAKUJEM všetkým 5
šičkám a ochotným ženám, ktoré
ušili okolo 1 500 rúšok. Ďalším prejavom spolupatričnosti bola i aktivi-

Najväčšia účasť dobrovoľníkov
bola i napriek nepriazni počasia pri
obecných brigádach. Aj keď sa nekonali v jeden deň naraz, postupne
sme mali možnosť postrehnúť urobený poriadok a skrášlenie okolia
v rôznych častiach obce. Osobne
ma potešila skutočnosť, že okrem
stálych lokalít najmä v starej časti
obce a overených dobrovoľníkov sa
rozšírili rady dobrovoľníkov aj v novej
časti obce. Vyzdvihujem aktivity komunitnej skupinky na Športovej ulici
a v niektorých lokalitách Na Výslní.
Ide najmä o mladých ľudí.
Častokrát sme boli podrobení kritike zo strany obyvateľov o absencii údržby zelene v časti Na Výslní.
Nebolo to z dôvodu neochoty, avšak
uvedená lokalita ešte nie je pod
správou obce. I napriek tomu naši
zamestnanci pravidelne chodili do
tejto lokality a poodnášali nahromadený zelený bioodpad.

Obec je každému dobrovoľníkovi
nápomocná aj v tom, že kedykoľvek sme ochotní zapožičať náradie,
dodať vrecia na odpad, zapožičať
kosačku a poodvážať nahromadený odpad na Zberný dvor. Mnohí sa
o tom už tento rok presvedčili.Spoločnými silami teda môžeme upratať a skrášliť rôzne lokality obce.
Časť dobrovoľníkov nezostala nič
dlžná ani úprave detského ihriska
pred COOP Jednota a v areáli Materskej škôlky, aby sa detičky z našej obce mohli v príjemnom prostredí vyšantiť na ihriskách.
Snáď najväčšou dobrovoľníckou
akciou bola obnova fasády na kostole Krista Kráľa. Tento úžasný počin zinicioval a zrealizoval miestny
farár P. Mikula, ktorý zorganizoval aj
zbierku na zveľadenie kostola.
Mená všetkých dobrovoľníkov,
ktorí sa pričinili o rozvoj a zveľadenie obce neuvádzam, aj keď by si
určite verejné poďakovanie zaslúžili.
Obávali sme sa však, že ak by sa
náhodou nedopatrením v poďakovaní nenašli, mohlo by to spôsobiť nedorozumenie a možno aj sklamanie.
Touto cestou by sme VÁM chceli
odovzdať pozitívny ohlas, veľmi pekne sa poďakovať za vašu ochotu,
čas a obetavosť.
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Sčítanie obyvateľov v roku
2021 prvýkrát elektronicky
Sčítanie obyvateľov sa uskutočňuje každých 10 rokov. Doposiaľ
sa proces sčítania uskutočňoval
prostredníctvom
zamestnancov
Štatistického úradu, ktorí osobne
navštívili domácnosti. Budúci rok
nás čaká prvé elektronické sčítanie obyvateľov, ktoré sa uskutoční
v termíne od 15. februára 2021
do 31. marca 2021. Všetci občania Slovenskej republiky, ktorí majú
na území Slovenskej republiky trvalý, prechodný, prípadne tolerovaný
pobyt sú povinní sa sčítať pomocou
sčítacieho formulára, ktorý v uvedenom termíne bude dostupný na
webovej stránke www.scitanie.sk,

alebo prostredníctvom mobilnej
aplikácie. Deti sčíta ich zákonný
zástupca. Občania, ktorí nemajú
možnosť, aby sa sčítali sami – napr.
nemajú internet, alebo sa nebudú
vedieť sčítať, budú sa môcť obrátiť
na Obecný úrad v Bielom Kostole
a sčítajú sa za pomoci sčítacieho
asistenta – M. Kloknerovej a Ing. A.
Levčíkovej. Imobilných občanov na
ich žiadosť navštívi mobilný asistent v domácnosti. Bližšie informácie Vám poskytneme pred začiatkom sčítania prostredníctvom
webového sídla Obce Biely Kostol a prostredníctvom obecného
rozhlasu.

2
pri analýzach
populačných štruktúr,
reprodukčného
správania, vzdelanostnej
štruktúry, domácností

PRÍNOS A VÝZNAM SČÍTANIA

3
sú podkladom pri
prognózovaní
jednotlivých oblastí
spoločenského života

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie
umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša
nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej
demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych
štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich
bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov,
domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom
rozsahu získať.

Podrobné informácie, ktoré súvisia so Sčítaním
obyvateľov, domov a bytov 2021, získajú obyvatelia
na webovej stránke:

AKO MÔŽE SLOVENSKO
VYUŽIŤ ÚDAJE ZO SČÍTANIA
1
na plánovanie novej
infraštruktúry

posilnenie dopravnej siete
budovanie ciest a záchytných parkovísk
rozmiestnenie a budovanie zariadení
poskytujúcich služby
zistenie potreby výstavby školských
zariadení, zariadení sociálnych služieb,
zdravotníckych zariadení
budovanie oddychových zón, parkov,
detských ihrísk
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Sčítanie domov a bytov
V našej obci Biely Kostol sa poverení zamestnanci obce od 1.6.2020
venovali sčítaniu domov a bytov,
ktoré sa prvýkrát v rámci celého
Slovenska vykonáva elektronicky.
Pred samotným zahájením procesu sčítania boli dve zamestnankyne
obce vyškolené a po získaní certifikátu a prístupových práv mohli
začať nahadzovať údaje o každom
dome a byte do formulára sčítania. Štatistický úrad obciam predpripravil dáta, ktoré o dome, alebo
byte mal k dispozícii. Obec počas
elektronického sčítania kontroluje
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a dopĺňa údaje podľa skutkového
stavu
s využitím
kolaudačných
rozhodnutí
k
nehnuteľnostiam,
informačného systému Registra
adries a mapového portálu obce.
V prípade, ak sa počas sčítania
domov a bytov našli nedostatky, poverenými zamestnancami boli odstránené. Sčítanie domov a bytov
obec vykonáva v rámci preneseného
výkonu štátnej správy.

Termín sčítania domov a bytov je
stanovený od 1. 6. 2020 do 15. 2.
2021, pričom stav domu/ bytu sa
posudzuje k 31. 12.2020. Momentálne má obec Biely Kostol sčítaných
cca 97%.

zz plánovanú výstavbu bytov – potreby v konkrétnom regióne
zz plánovanie materských a základných škôl
zz plánovanie zriadení stacionárov
pre dôchodcov

Údaje zo sčítania domov a bytov
môže Slovensko využiť na:

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa nerealizuje len na Slovensku,
ale vo všetkých štátoch Európskej
únie.

zz plánovanú novú infraštruktúru,
budovanie ciest

Koľko lásky sa zmestí
do krabice od topánok?
Tento rok je i ten predvianočný čas
iný ako po minulé roky. A tak snahou obce je potešiť cez predvianočný čas a na Vianoce každého,
kto potrebuje našu pomoc, úsmev,
trochu potešenia a radosti - osamelých seniorov, deti zo sociálne slabých rodín, ťažko choré deti v našej
obci.

WWW.SCITANIE.SK

Inšpirovali sme sa celoslovenskou akciou: Koľko lásky sa schová do krabice od topánok?, kde sa
odovzdávajú krabice od topánok
plné pozornosti dôchodcom z domova sociálnych služieb (DSS).
Keďže v obci DSS nemáme a mali
sme potrebu urobiť radosť aj iným
ako dôchodcom, rozhodli sme sa
obdarovať aj iných ako osamelých
dôchodcov.

Už od zverejnenia tejto akcie sa
nám začali ozývať ľudia nielen z našej obce, ale aj Trnavy a okolia. Postoje týchto darcov sú ozaj dojemné
a úprimné a plné ľudskosti.
Krabice sa budú osobne odovzdávať všetkým tým, ktorých navrhnete sami, resp. vieme o nich aj
my v obci.

Keď budete čítať tieto riadky,
krabice budú mať už svojich obdarovaných. S výsledkami tejto krásnej
akcie Vás budeme informovať formou obecnej stránky a formou FB
Biely Kostol.
ĎAKUJEM VŠETKÝM, KTORÍ
SVOJIM PRIČINENÍM UROBIA
TIETO SVIATKY RADOSTNÝMI

Obsahom „krabíc lásky a radosti“ sú drobnosti z drogérie, trvanlivých potravín, niečoho malého na
pamiatku, malé hračky, knižky....
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Platforma Odkaz pre starostu
Naša obec sa od augusta zapojila do projektu Inštitútu
pre dobre spravovanú spoločnosť a využíva platformu
Odkaz pre starostu. V Trnavskom okrese sú v projekte
zapojené okrem našej obce ďalšie dve (Bučany, Smolenice) a mesto Trnava. Týmto krokom obec prezentuje
otvorenosť voči verejnosti a proaktívny prístup k riešeniu problémov v obci.
Za toto obdobie bolo zaslaných 37 podnetov od
občanov obce, z ktorých bolo 21 vyriešených a 12 je
v riešení (4 z nich vyžadujú dlhšiu dobu riešenia), 4 boli
uzavreté. Uzavreté podnety sa neriešili z dôvodu irelevantnosti (vysoký plot na futbalovom ihrisku), odstránenie vysokého porastu na pozemku v okolí Hlavnej ulici
(pozemok patrí investorovi, ktorého sme na problém
upozornili a náprava bola promptne uskutočnená).
Najčastejšie podnety boli v oblasti údržby zelene
najmä v nových lokalitách - zarastené vydláždené chodníky plazivou burinou, burina vedľa chodníkov, pokrivené
dopravné značky a pod. Podnety sú postupne riešené,
väčšina bola zrealizovaná i napriek tomu, že niektoré
lokality nepatria ešte pod obec. Zostáva ešte skupina, ktorá je plánovaná už dávnejšie v rámci realizácie
pasportizácie bezpečnosti ciest v obci - prechody pre
chodcov, neaktuálne dopravné značky a pod. Osadenie značiek sa v týchto dňoch realizuje a prechody pre
chodcov sa budú riešiť na budúci rok.
Ako príklad urýchlenia riešenia problémov v obci boli
podnety na realizáciu opráv výtlkov na cestách, ktoré sú
v mnohých častiach obce v havarijnom stave a mohli
spôsobiť poškodenie auta.

V posledných rokoch Slovensko
čoraz častejšie trápia povodne.
Nejde len o vylievanie vodných to-
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Celoplošné testovanie
na COVID 19 v Bielom Kostole
Posledný októbrový víkend bol pre
mnohých z nás krušný. Za jesenného počasia sa na testovanie do Bieleho Kostola dostavilo 1721 občanov,
z ktorých 15 bolo pozitívnych.

Vážim si každý konštruktívny podnet, avšak je potrebné si uvedomiť, že v mnohých prípadoch nie je
možné podnet riešiť okamžite aj vzhľadom ku kapacitám zamestnancov aktivačných prác. Niektoré z podnetov nám vyvodili úsmev na tvári - nepozametaný
chodník od pokosenej trávy. Buďme reálni. Na obec
kde je 2500 obyvateľov máme 3 zamestnancov verejnoprospešných prác a jednoduchú techniku.
Osobne sa tejto platforme teším, nakoľko máme
podchytené všetky lokality a najmä reagujeme na
vnímanie samotných obyvateľov obce. Samozrejme o mnohých nedostatkoch z uvedených podnetov
vieme, ale o mnohých sme nevedeli. A to je na tom
to výborné. Riešime to, čo ľuďom vadí, alebo sa im
nepáči. A platforma zároveň umožňuje sledovať stav
rozpracovanosti riešenia a aj následne reakcie obyvateľov.

Obec dostala finančný príspevok
z Centrálneho krízového fondu TTSK
Obec Biely Kostol sa úspešne zapojila do Výzvy Trnavského samosprávneho kraja o finančný príspevok z Centrálneho krízového fondu
na Preventívne opatrenia pred krízovými udalosťami a klimatickými
zmenami pre rok 2020.

BIELOKOSTOLČAN

Občasník vydávaný obecným úradom biely kostol

kov z korýt, ale aj miestne povodne spôsobené intenzívnymi búrkami a prívalovými dažďami. V obci
nemáme zriadený dobrovoľný
hasičský zbor, nedisponujeme
potrebnou technikou a personálom v prípade kalamitných situácií. V prípade takýchto udalostí
sa musíme spoľahnúť na pomoc
zamestnancov obce a miestnych
dobrovoľníkov.

Obec zo schválených finančných prostriedkov v sume 1 200
eur v rámci výzvy od Trnavského
samosprávneho kraja zakúpila 3
čerpadlá s príslušenstvom, ktoré budú použité na odčerpávanie
vody z verejných priestranstiev,
prípadne domov a bytov v prípade
kalamitnej situácie z dôvodu prívalových dažďov a intenzívnych
búrok.

Na tomto mieste by som chcela poďakovať mnohým. A ozaj to
nie je klišé, ale úprimný obdiv všetkým, ktorí v exteriéri futbalového
štadióna dokázali od rána od 6 tej
do neskorého večera 22 ej hodiny s úsmevom na tvári, pozitívnou
energiou a ľudskosťou zrealizovať
celoplošné testovanie na COVID 19.
V prvom rade našim zdravotníčkam,
administratívnym pracovníčkam, pomocnému personálu, príslušníkom
PZ SR a príslušníkom OS SR.

Nemožno zabudnúť ani na našich
sponzorov, ktorí nám počas oboch dní
bezodplatne zabezpečovali stravu –
obedy a večere (KANTINA TAZ-KA)
a postarali sa o výbornú kávu v priebehu dňa (Café ALBA) a miestnych
občanov - dobrovoľníkov, ktorí nám prinášali koláčiky, deky a ohrievače.......

A na záver chcem poďakovať
Vám všetkým, ktorí ste prišli a trpezlivo čakali v rade, boli súdržní,
ohľaduplní a tolerantní voči sebe.
Snáď to úsilie nás všetkých nevyjde
nazmar.

Možnosti športového vyžitia v obci
Snáď najbolestivejšou stránkou v našej obci je nedostatok (možno hovoriť
až o absencii) priestoru na športovanie. Okrem detského ihriska pri COOP
Jednota, ktoré vystavali a zložili sa
na neho dobrovoľníci z obce a malej
plochy, ktorá je súčasťou Pizzerie Na
Výslní, v obci neexistuje nič. Zo strany investorov zostalo len pri sľuboch,
že pri svojej výstavbe nezabudnú aspoň na detské ihrisko. Bohužiaľ, nie je
k dispozícii ani obecný pozemok, kde
by bolo možné o ihrisku uvažovať.
Táto absencia sa odzrkadlila v návrhoch projektov z Participatívneho
komunitného rozpočtu obce, ktorý
bol vyhlásený ešte minulý rok a kde
sa úspešnými hlasovaním obyvateľov
stali projekty – workoutové ihrisko
a cvičiace stroje v prírode pre ženy.

Realizácia sa uskutočnila začiatkom
leta a tak sa mnohí dočkali malého
workoutového ihriska a zariadení na
cvičenie v prírode. Využili sa na to
bočné priestory futbalového ihriska.
Najmä v čase korony išlo o výborné
riešenie.
V obci sa nenachádza ani telocvičňa, a tak interiérové športy sa
uskutočňujú v priestoroch kultúrneho domu.
Vyrastajú u nás nádejní stolní tenisti, ktorí (pokiaľ to korona dovolila)
trénovali v sále KD dvakrát do týždňa. Vzorom im boli dospelí rodičia.
Pre ženy rôznych vekových kategórií sa organizujú cvičenia jógy,

pilates, kalanetiky, zdravý chrbát, ale
aj tancovanie spoločenských tancov,
ktoré sa tešia veľkej obľube. Tie sa
zväčša konajú v klubovni na poschodí
KD. Pandémia na čas všetko zastavila.
Veľkou výhodou našej obce je jej
dispozícia voči okoliu, ktoré má výborné podmienky (i napriek tomu že nie
sú vybudované cyklotrasy) na cyklistiku, beh a aj nordic walking, ktorý sme
v letných mesiacoch rozbehli aj pod
dozorom inštruktora.
I naďalej hľadáme možnosti na
vybudovanie športoviska (multifunkčného ihriska). Nejaké prísľuby už
máme, ale budem o nich informovať,
až to naberie reálne kontúry. Verím,
že nezostane zas len pri sľuboch.....

Grafická úprava a sadzba: Pandan, s.r.o., Tlač: Pandan, s.r.o., Bratislava. Časopis obsahovo zostavila: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA - starostka obce,
spolupracovala Ing. Emília Kraicová, Ing. Anežka Levčíková, Mária Kloknerová. Dátum vydania: 18.12.2020 Vydanie neprešlo jazykovou úpravou.
Príspevky, podnety a návrhy posielajte na: starosta@bielykostol.sk
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Okienko do ubolenej futbalovej
duše – „Ako ďalej FK Biely Kostol?“
za 3 víťazstvá, 2 remízy a 4 prehry
s pasívnym skóre 16:19. V tabuľke
sa nachádzame na 10. mieste, ale
odstupy medzi mužstvami sú malé
a napr. na 3. mužstvo strácame len
5 bodov. Keďže máme jeden z najstarších kádrov v súťaži, po prestávke sme sa rozbiehali pomalšie, ale
v posledných kolách pred prerušením súťaže boli naše výkony výrazne lepšie. Dostali sme sa aj do
3. kola Bestrent CUPu, keď sme si
poradili s Košolnou a v ďalšom kole
privítame súpera z Bučian.

Každým rokom sa počas vianočného obdobia ľudia pokúšajú o akési
bilancovanie a výnimkou nie je ani
amatérsky šport. Doba, v ktorej žijeme, však so sebou priniesla rôzne
obmedzenia a problémy v každej
oblasti života. Pre amatérske športové kluby je daná situácia priam
likvidačná a často musia riešiť
existenčné otázky. Ak sa pozrieme
na amatérske futbalové kluby, tak
už počas prvej vlny korona krízy sa
súťažný ročník 2019/2020 nedohral
a výsledky boli anulované. Po štarte
nového ročníka 2020/2021 sa súťaž
rozbehla najskôr bez obmedzení,
potom sa hralo prakticky bez divákov a jesenná časť tohto ročníka sa
opäť nedohrala v daných termínoch.
Čo sa bude diať na jar 2021 nevie
s určitosťou povedať nikto, nevedia to riadiace štruktúry a nevedia
to funkcionári klubov.Jedno je však
isté a to, že v každom amatérskom
klube majú náklady, ale príjmy nie.
Kluby prišli a prídu o peniaze zo
vstupného a bufetov, ale náklady na
prihlášky do súťaží, cestovné, rozhodcov a organizáciu zápasov im
ostali a ostanú. V našom prípade sa
k tomu pravdepodobne pridá aj zá-
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kaz organizovania tradičného plesu
športovcov a tak je na mieste otázka:„Ako ďalej FK Biely Kostol?“
Napriek dlhej prestávke po zrušenom ročníku 2019/2020 sme do
nového súťažného ročníka VI. Ligy
MEVA SPORT vstupovali s cieľom
pohybovať sa v hornej polovici tabuľky. V neúplnej jesennej časti sme
získali po deviatich kolách 11 bodov

Tak ako všetci, aj amatérski
športovci budú dúfať v lepšie zajtrajšky. Dovoľte mi týmto v mene
celého klubu poďakovať všetkým
hráčom, funkcionárom, fanúšikom,
obecnému úradu a všetkým, ktorí
nám pomohli, pomáhajú a pomôžu,
aby sme sa tých lepších zajtrajškov
dočkali.
Prajeme Vám krásne sviatky
a všetko dobré v Novom Roku 2021
a ostaňte zdraví!
Ing. Marián Samák
ISSF manažér FK Biely Kostol

Tabuľka VI. ligy MEVA SPORT po 9. kole
1

TJ Slovan Červeník

9801

44:8

24

12

2

ŠK Slávia Zeleneč

9612

29:20

19

4

3

ŠK Cífer 1929

8512

22:14

16

4

4

ŠK 2011

9432

19:25

15

3

5

OFK Bučany

9423

21:16

14

-1

6

TJ Družstevník Siladice

9423

18:16

14

-1

7

OZ TJ Družstevník Pavlice

8422

16:14

14

-1

8

OŠK Križovany nad Dudváhom

8413

12:15

13

1

9

FK Krakovany

9324

17:17

11

-4

10

FK Biely Kostol

9324

16:19

11

-1

11

OFK Majcichov

9234

19:16

9

-6

12

OFK Drahovce

8125

9:30

5

-1

13

MTK Leopoldov

8026

7:21

2

-7

14

OŠK Zavar

8017

6:24

1

-14

