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Telefón: 033/55 22 800, E-mail: obec@bielykostol.sk
rada priblížila udalosti, ktoré sa minulý rok
uskutočnili, a rada by som Vás oboznámila
s udalosťami a aktivitami, ktoré nás čakajú
na budúci rok. Verím, že od budúceho roka
sa nám podarí vydať Bielokostolčana aspoň
raz za štvrť roka.

doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA
starostka obce

Milí obyvatelia Bieleho Kostola, milí Bielokostolčania,
po roku sa Vám dostáva do rúk tohtoročné
číslo občasníka obce Bielokostolčan.
Máme za sebou rok v novom zložení starostky a poslancov. Bol to pre všetkých z
nás náročný rok a musím priznať, že ubehol veľmi rýchlo. V tomto čísle by som Vám

Som si vedomá toho, že informácie o dianí
v obci sú dôležité a predchádzajú statusu
„jedna pani povedala...“., občas sa nestačím
čudovať zaručeným informáciám, ktoré sa
mi dostávajú do uší... Keďže na vydanie občasníka ozaj nebol časový priestor, verím,
že úradné tabule, stránka obce, rozhlas a
pre tých mladších aj facebook boli dostatočnou zábezpekou informovanosti o dianí
v obci. Častokrát sme sa po akcii dozvedali,
že ľudia neboli o akciách informovaní. Som
presvedčená o tom, že sa mnohí naučili pozerať na úradné tabule, ktoré sme osadili na
viaceré miesta v obci a viac sledujú stránku
obce.
Mňa osobne teší, že nám obec postupne
„ožíva“. Na akcie chodí stále viac občanov
a vysoko oceňujem skutočnosť, že sa pri ich

organizovaní zapája čoraz viac dobrovoľníkov. Mnohí z Vás chodia s novými nápadmi
a aktivitami.
Súdržnosť, akceptovateľnosť, tolerancia,
pochopenie, empatia sú črty, ktoré dokážu
svojpomocne zlepšiť kvalitu života v obci a
vzťahy medzi ľuďmi.
Čaká nás ďalší náročný rok a s Vašou pomocou to bude možné zvládnuť podľa očakávania nás všetkých.
Blížia sa tie najkrajšie sviatky v roku -Vianočné sviatky pokoja, mieru, vďaky, pokory, zamyslenia sa nad sebou samým, prežívanie krásnych chvíľ s rodinou a svojimi
najbližšími. Želajme si, aby tieto sviatočné
dni neboli len počas týchto dní, ale niesli sa
aj po ostatné dni v nasledujúcom roku.
V mene svojom i v mene poslancov Obecného zastupiteľstva a zamestnancov Obecného úradu Vám želám pokojné prežitie
Vianočných sviatkov a všetko najlepšie v
roku 2020.

BIELY
KOSTOL

prežitie sviatkov v kruhu blízkych
a v novom roku všetko dobré,
veľa zdravia, spokojnosti a úspechov
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.,MBA
starostka obce
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OBZRETIE SA ZA NIEKTORÝMI
KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝMI
AKTIVITAMI V ROKU 2019

42. ročník miestnej výstavy vín
spojenej s degustáciou

1. obecný ples

Obecná brigáda

Obnova kultúrnych tradícií - stretnutie
folklórnych súborov z okolia obce BK

Deň úcty k starším

Deň s MUFUZOU
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Maškarný ples

2. ročník súťaže o najlepší
koláčik a slané pečivo

Stavanie mája

Zájazd so seniormi: Milotice (ČR)

•

Veľkonočné trhy a burza ošatenia

Rozlúčka s letom
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KRÁTKY SÚHRN AKTIVÍT A ČINNOSTÍ
ZREALIZOVANÝCH V ROKU 2019
Infraštruktúra, výstavba,
rozvoj obce:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

príprava na znovu založenie základnej školy - bezplatné získanie
pozemku o rozlohe vyše 50 árov od
investora RENTAZ,
vypracovanie štúdie na objekt základnej školy vrátane telocvične a
vonkajšieho ihriska,
vypracovanie projektu na rekonštrukciu Ľadovej ulice a začatie realizácie,
osadenie5 informačných tabúľ, čoskoro budú doplnené informáciami
o histórii obce, faune, flóre, súčasnosti a pod.,
vypracovanie projektovej dokumentácie a schválenie požiadaviek
na realizáciu kanalizácie na Záhradnej ulici,
osadenie úradných tabúľ na viacerých miestach v obci - ul. Stromová,
pri cintoríne, vedľa Apocompu, plánuje sa osadiť aj v časti Na Výslní,
aktivácia mobilnej aplikácie V obraze - upozornenie na nové udalosti
a informácie zverejňované na web
stránke obce,
revitalizácia a odvoz zeminy z obecného pozemku vedľa cintorína - príprava plochy na realizáciu projektu
Zelené obce,
podpísanie zmluvy na odovzdanie
kanalizácie a vodovodu vrátane
prečerpávacej stanice spoločnosti
TAVOS v časti Na Výslní,
zakúpenie a osadenie lavičiek po
obci,
zakúpenie a osadenie smetných košov na psie exkrementy,
vypracovanie Územného plánu
obce - Zmeny a doplnky 4/2019 predpoklad schválenia začiatok leta
2020.

Efektívny úrad a služby
pre občanov:
•

zlepšenie a sprehľadnenie web
stránky obce, zverejňovanie všet-
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•

•

•

•
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kých informácií a aktivít obce - poskytovanie pravdivých a včasných
informácií o dianí v obci,
vytvorenie facebookovej stránky
na poskytovanie informácií o aktivitách a dianí v obci,
vytvorenie modulu na web stránke
obce : Opýtajte sa starostky- nahlasovanie pripomienok, resp. podnetov na zlepšenie od občanov (verejne prístupné otázky aj odpovede),
vypracovanie a schválenie Všeobecne záväzných nariadení obce (VZN)
a aktualizácia požadovaných dokumentov na riadenie obce,
vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na
roky 2019 - 2023,
iniciácia a realizácia projektov z Participatívneho komunitného rozpočtu - umožnenie obyvateľom obce
spolurozhodovať o využití časti prostriedkov z rozpočtu obce,
zavedenie systému na obecnom
úrade na prijatie a odosielanie elektronických podaní do a zelektronickej schránky obce prostredníctvom
portálu www.slovensko.sk

-

-

Prístup k spoločenskej
zodpovednosti v obci vrátane
riešenia životného prostredia
a udržateľnosti
•

•

•
•

•
•

•
•

Kultúra, spoločenské aktivity,
šport
organizovanie kultúrno spoločenských aktivít - viď obrazový prehľad,
podpora aktivít FS Bílokostolčané
- vypracovanie projektu, získanie
dotácie z TTSK a realizácia akcie:
Obnova tradícií v obci - stretnutie
FS z okolia Bieleho Kostola, zakúpenie harmoniky, vystúpenia členov
súboru na akciách obce,
divadelné predstavenie pri príležitosti mesiaca Úcty k starším,
podpora cvičení a voľnočasových
aktivít pre všetky vekové kategórie
obyvateľov obce:
- cvičenie jogy, cvičenie zdravý
chrbát, kalanetika, SM systém a
pod.,
- stolný tenis - rozvoj športu
najmä mladej generácie,

stretávanie sa budúcich a mladých mamičiek s deťmi - Rodinný klub,
obnova detského ihriska pri
COOP Jednota,
vytvorenie workoutového ihriska, stroje na cvičenie pre ženy v
prírode (súčasť futbalového areálu).

•

•

•

•

podané dva projekty pre zlepšenie
životného prostredia v obci – žiadosti o dotácie na projekty Nákup
zberných nádob a kontajnerov pre
zberný dvor a Revitalizácia zelene v
centre obce,
pasportizácia (inventarizácia) zelene pre Pionierske námestie a časť
Rybnej ulice, vypracovanie štúdie
na revitalizáciu zelene,
osadenie kontajnerov na sklo a kontajneru na elektroodpad v obci,
začatie s realizáciou projektu Zelená obec - hľadanie spôsobov a realizácia zatrávnenia plôch, výsadby
stromov a okrasných kríkov, osveta a výchova k zmene prístupu pri
zlepšovaní životného prostredia a
udržateľnosti obce,
vysadenie vyše 30 stromov a množstva kríkov na obecných pozemkoch po celej obci,
presvetlenie a prečistenie stromov
a kríkov na cintoríne, odstránenie
suchých a chorých porastov,
riešenie problémov s nepríjemným
dymom produkujúcim prevádzkou
v obci, reflektovanie na sťažnosti
obyvateľov obce,
aktivity najmä v sociálnej oblasti
- organizovanie akcií, ktorých účelom je vyzbierať finančné prostriedky ako podporu pre sociálne slabé
rodiny (burza ošatenia, majáles, vianočné trhy a pod.).
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PRÍPRAVA ZNOVUVYTVORENIA
ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Snáď najdiskutovanejšou témou v
obci je vznik základnej školy. Počas
tohto roka, keď sa verejnosť dozvedela o zámeroch predstaviteľov
obce, vzniklo množstvo polemík,
názorov, postojov. Tak ako sme už
niekoľkokrát deklarovali a prezentovali na Obecnom zastupiteľstve
(OZ), zriadiť Základnú školu (ZŠ) je
nutnosť a nevyhnutnosť. Tomuto
rozhodnutiu predchádzalo niekoľko rokovaní starostky a poslancov,
ale aj starostu a poslancov obce
Ružindol, ktorý je v súčasnosti našim spoločným školským obvodom.
Analýzou a reálnymi predpokladmi
vzhľadom k množstvu mladých rodín, ktoré sa do obce prisťahovali,
ani pri plánovanej nadstavbe ZŠ v
Ružindole nebude za 4 - 5 rokov postačovať kapacita školy. Naša obec
sa veľmi rýchlo rozrastá a rastie i počet obyvateľov. Predpoklad počtu
obyvateľov o 10 rokov sa bude blížiť
k počtu 3 000. V priebehu roka 2020
sa plánujú vybudovať inžinierske
siete k škole a následne sa začne s
budovaním kontajnerovej školy. Výstavba bude prebiehať v 2etapách.

V rámci prvej etapy sa vybuduje
škola 1.-4. ročník a vonkajšie ihrisko
a parkoviská. Druhá etapa bude zahŕňať výstavbu telocvične a štúdia
je vypracovaná aj pre prípadnú školu druhého stupňa. Bližšie informácie budú prezentované v ďalšom
čísle tohto občasníka.

Areál základnej školy sa bude nachádzať v objekte na začiatku obce Biely
Kostol - Rybná ulica. Ide o priestor,
ktorý nám bezodplatne daroval investor RENTAZ, ktorý v dohľadnej
dobe v tejto lokalite začne s výstavbou individuálnej bytovej výstavby
(IBV) rodinných domov. Snažíme sa

získať od mesta Trnava súhlas na
pripojenie príjazdovej cesty k škole
od plánovanej kruhovej križovatky
smerom od Kamenného mlyna, nakoľko ide o časť katastra mesta Trnava. Zatiaľ statočne bojujeme, nakoľko
nie je vôľa zo strany Trnavy nám túto
časť pozemku poskytnúť (ani formou
vecného bremena) i napriek ochote
investora túto kruhovú križovatku až
po cestu k škole zrealizovať a zafinancovať. Trnave sme ponúkli možnosť
prijatia detí do ZŠ zo spádovej oblasti
IBV Kamenný Mlyn.
Veríme a želajme si, aby sme školskom
roku 2021/2022 prijali prvých prváčikov do priestorov novej školy.
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ODOVZDANIE VODOVODU A KANALIZÁCIE
SPOLOČNOSTI TAVOS, A.S.
V týchto dňoch sa po dlhých rokovaniach a splnení všetkých požiadaviek zo
strany spoločnosti TAVOS pristúpilo k
podpisu zmluvy o prevzatí vodovodu,
kanalizácie a prečerpávacej stanice v
lokalite Na Výslní. Verím, že v priebehu
pár dní budú dotknutí občania oslo-

vení spoločnosťou TAVOS na podpis
Zmluvy. Zo strany obce nás čaká množstvo práce na rozúčtovanie vodného a
stočného od júna 2019 a prečerpávacej
stanice od februára 2019. Teším sa z
toho, že postupne sa veci dostávajú do
normálnych koľají.

VYPRACOVANIE ÚZEMNÉHO
PLÁNU ZMENY A DOPLNKY
Č.4/2019
Snáď najdôležitejším dokumentom pre
rozhodovanie o ďalšom rozvoji obce je
Územný plán obce. Tohto roku poslanci schválili jeho aktualizáciu vo forme
Zmien a doplnkov (4/2019). Kľúčovou
oblasťou je určenie regulatívov v jednotlivých lokalitách obce a včlenenie

nových subjektov, ktoré sú súčasťou
rozvoja obce. Jeho konečné schválenie predpokladáme začiatkom leta. Po
schválení bude aktualizovaný Územný
plán zverejnený na stránke obce a bude
k dispozícii na Obecnom úrade v čase
úradných hodín pre verejnosť.

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
PARTICIPATÍVNEHO KOMUNITNÉHO
ROZPOČTU OBCE
Po vzore miest sa naša obec (ako jediná
v trnavskom okrese a vraj aj trnavskom
kraji) rozhodla zapojiť do diania obce i
našich spoluobčanov. Začiatkom roka
poslanci schválili časť financií pre projekty, ktoré si sami vypracovali fyzické
osoby, alebo záujmové združenia resp.
tímy. O tom, ktorý projekt bude úspešný a zrealizuje sa, rozhodli samotní
občania. Do ich realizácie sa zapojili aj
ďalší dobrovoľníci. Najviac podporili
zeleň v obci, s čím úzko súvisí aj obnovenie včelárstva, ale veľký záujem bol
aj o zlepšenie rozvoja voľnočasových
aktivít pre všetky vekové kategórie. Výsledky sú nasledovné:
1. miesto: Stromy pre krásu a úžitok (projekt predložila ZO Záhradkárskeho zväzu)
2. miesto: Obnovenie tradície včelárstva (predkladateľ Peter Baco)
3. miesto: Zmodernizovanie detského ihriska (predkladateľka Lenka
Kuzmová)
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4. miesto: Workout ihrisko (predkladateľ David Zachar)
5. miesto: Vonkajšie posilňovacie
stroje pre ženy (predkladateľ FK Biely Kostol)
6. miesto: Mikulášsky turnaj pre
deti- stolnotenisová loptička (predkladateľ Rastislav Škultéty)
Projekty boli zrealizované a všetci sa
môžete na jar tešiť a využiť to, čo slúži
pre všetkých v obci.
Tak ako bolo spomínané v inej časti
občasníka, stromy sa povysádzali na
obecných pozemkoch po celej obci, úle
sa budú osádzať na jar a súčasťou bude
aj ukážka prikrmovania včiel, a postupne celého procesu až po výrobu medu.
Táto ukážka bude slúžiť najmä našim
škôlkarom. Na detské ihrisko bol nainštalovaný kolotoč a húpačka. Stroje
na cvičenie sa nachádzajú na začiatku
areálu FK.

REKONŠTRUKCIA
A ÚDRŽBA
ULICE ĽADOVÁ
Trošku v neskorom termíne, ale predsa,
sa nám podarilo rozbehnúť obnovenie
a údržbu Ľadovej ulice. Ide o ulicu, cez
ktorú sa obyvatelia obce dostávajú z jadra obce na cintorín, do kostola a mladé mamičky s deťmi do Materskej škôlky. Počasie najmä v zimných mesiacoch
nás presvedčilo o nutnosti zrealizovať
údržbu tejto ulice z dôvodu zlepšenia
bezpečnosti najmä chodcov, a dať jej
nový asfaltový povrch. Verím, že spoločnými silami, a to najmä trpezlivosťou a tolerantnosťou obyvateľov pri
úprave, sa v krátkom termíne dočkáme
bezpečnej cesty.

NOVÉ
INFORMAČNÉ
TABULE V OBCI
V spolupráci so združením ZOMOT
bolo v rámci projektu v obci osadených
5 informačných drevených tabúľ. Dve
sa nachádzajú okolo obecného úradu,
jedna pri vstupe ku kultúrnemu domu,
pri pošte a za parkoviskom, ktoré sa
nachádza pri kostole. Pomocou týchto tabúľ bude prezentovaná história a
minulosť obce, fauna a flóra obce, významní rodáci obce a súčasnosť obce.
Účelom je obyvateľom obce priblížiť
obec a jej zaujímavosti. Súčasťou tabúľ
bolo i dodanie kríkov, ktoré boli zasadené v priebehu jesennej brigády, dve
lavičky a smetný kôš. Tie budú nainštalované na jar spolu s ďalšími lavičkami,
ktoré ešte po obci neboli osadené.
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ZELEŇ V OBCI A JEJ REVITALIZÁCIA
3) Poskytnutie kríkov v rámci
projektu ZOMOT
V rámci projektu, ktorého súčasťou sú
aj informačné tabule, boli dodané aj
okrasné kríky. Tieto boli zasadené na
obecných pozemkoch v obci. Nájdete
ich vedľa novej zastávky pred Obecným
úradom, pri pošte vedľa pomníka, pri
cintoríne a na jar sa budú vysádzať ešte
pri osadených informačných tabuliach.

Jednou z kľúčových tém v našej obci je
zeleň. Či už ide o možnosť zatrávnenia
a rekultivácie obecných plôch alebo
revitalizácia prestarnutých stromov a
kríkov v obci. Tento rok sme zamerali
na tento problém pozornosť viacerými
spôsobmi.
1) Inventarizácia zelene
a vypracovanie štúdie
v centre obce
Dala sa vypracovať štúdia na inventarizáciu (pasportizáciu) zelene na Pionierskom námestí a okolí vrátane prvej časti Rybnej ulice až po zákrutu. Z analýzy
vyplynulo, že zeleň, ktorá sa na území
nachádza je nevyhovujúca a prestarnutá, má problémy s vitalitou, chorobami
a škodcami. Trvalkové záhony absentujú. Preto je potrebné vykonať revitalizáciu zelene na tomto území.
Vitalita a veková štruktúra drevín je
zhodnotená v uvedených grafoch.
2) Prečistenie cintorína
od náletových drevín a úprava
stromov a kríkov
V rámci jesennej obecnej brigády sa
aktivity sústredili najmä na prečistenie

stromov a kríkov na cintoríne. Dobrovoľníci obce, najmä z radov našich
záhradkárov, pekne presvetlili cintorín
a odstraňovali najmä prerastajúce konáre, ktoré zamedzili plynulému priechodu k hrobom. Činili sa aj dobrovoľníčky, ktoré skrášľovali najmä vstup do
cintorína a ďalšia časť sa venovala zatrávnenej ploche pri parkovisku Obecného úradu.

4) Vysadenie úžitkových
a ovocných stromov v rámci
projektu Participatívneho
rozpočtu obce
Tak ako už bolo spomínané, víťazným
projektom v rámci Participatívneho
rozpočtu obce sa stal podľa hlasovania
obyvateľov Biely Kostol projekt od záhradkárov - Stromy pre krásu a úžitok.
Naši dobrovoľníci z radov záhradkárov
vysadili cca 30 ovocných a úžitkových
stromov - jablone, hrušky , orechy, lipy
a pod. Prechádzkou po obci si ich určite
všimnete. V obci nám ich pričinením na
jar zakvitnú stromy na ploche za cintorínskou ulicou - tieto budú slúžiť pre
výchovu a vzdelávanie našich najmenších - škôlkarov, ale nielen pre nich.
Stromy pribudli pri pošte, na vale pri
Ružindolskej ceste a pri hlavnom kríži
na začiatku obce.
5) Vysadenie zelene a stromov
v časti Na Výslní
Súčasťou dokončovania výstavby v lokalite Na Výslní je aj úprava jej okolia.
Investor CERE Invest v priebehu mesiaca október - november začal s výsadbou zelene - okrasných tráv a kvetov
a najmä výsadbou stromov, ktorá sa
sústreďuje v centre lokality a tvorí tzv.
alej. Ide o časť, kde sa sústredila občianska vybavenosť a pešia zóna.
V priebehu budúceho roka sa nám
snáď podarí získať financie z projektov
ENVIROFONDU, na základe ktorých sa
nám podarí zrealizovať obnovu a revitalizáciu časti Pionierskeho námestia a
Rybnej ulice.
Postupne sa budeme v ďalších rokoch
zameriavať aj na iné časti obce, kde je
potreba revitalizáciu uskutočniť.
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PROBLÉMY S TRIEDENÝM ODPADOM V OBCI
Neustále pretrvávajúce problémy s
hromadením triedeného odpadu na
Potočnej ulici sú spôsobené nielen nedisciplinovanosťou občanov, ktorým
sa nechce zaniesť objemový odpad
do zberného dvora, ale aj nedostatkom stanovísk triedeného odpadu v
obci. I po niekoľkých upozorneniach
a fotografiách či už na facebooku alebo stránke obce, dochádza k náprave
veľmi nepatrne. Podľa reakcií aké sme
dostali na facebook, ale aj priamo do
obecného mailu je zjavné, že väčšinu z
nás tento problém trápi. Problém riešime už niekoľko mesiacov a postupnými krokmi sa snáď dopracujeme k
želaným výsledkom. Po dokončení
druhej etapy výstavby časti Na Výslní
pribudne v tejto lokalite ďalšie stanovisko triedeného odpadu. A verím, že
uvedomením si, že separáciou odpadov a častejšou návštevou Zberného
dvora v obci sa tento problém postupne vyrieši. Obec dodala dostatok
kontajnerov a smetných nádob do

DROBNÉ STAVBY
Novou výstavbou a postupným odovzdávaním bytov a domov sa každý majiteľ
snaží si svoj príbytok vrátane okolia, ktoré vlastní, upraviť podľa svojich predstáv.
Novousadlíkmi v obci sú zväčša mladé rodiny, ktoré nemajú dostatok znalostí, čo v
prípade úprav robiť. Častokrát i v nevedomosti začnú realizovať drobné stavby,
ktoré podľa zákona podliehajú odsúhlaseniu v obci. Vznikajú tak čierne stavby,
ktoré nie sú nikým schválené. Častým
argumentom obyvateľov je, že veď si to
stavia na svojom pozemku a tam si môže
robiť čo chce. Opak je pravdou. Vznikajú
tak nepríjemnosti zo strany obce. Povinnosťou každého staviteľa je ohlásiť túto
stavbu na Obecnom úrade, ktorý sa do 30
dní vyjadrí. Až po tomto súhlase je možné
stavbu a rôzne úpravy uskutočňovať. Pri
požiadavke je potrebné, aby sa žiadateľ
oboznámil so Všeobecne záväzným nariadením (VZN) č. 4/2019 o ustanovení
miestneho poplatku za rozvoj na území
obce Biely Kostol a regulatívoch rozvoja
obce. Čoskoro budú tieto regulatívy zakotvené aj v novovytvorenom Územnom
pláne - Zmeny a doplnky č. 4/2019.
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obce obyvateľom a nájomcom, avšak
mnohé z nich nie sú použité pre nedostatok priestoru v obci. Nik si na svoj
súkromný pozemok nedá kontajner
resp. smetnú nádobu a investori sa
snažia rozpredať pozemky do súkrom-

ného vlastníctva, kde je problém kontajner umiestniť. V budúcom roku plánujeme koncepčne celú situáciu riešiť,
k tomu je však potrebná spolupráca
viacerých subjektov, ktorých sa to dotýka.

VYPRACOVANIE NOVÝCH
DOKUMENTOV OBCE
V priebehu prvého polroka boli vypracované a poslanci schválili strategické
dokumenty, ktoré určujú smerovanie
obce do roku 2023. Ich súčasťou sú ciele a priority obce, ktoré zástupcovia
obce plánujú postupne realizovať. Ide
o Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Program odpadového
hospodárstva.
Ďalšími dôležitými dokumentmi obce
sú Všeobecne záväzné nariadenia
(VZN),kde sa tento rok aktualizovali
resp. vypracovali nové nasledovné dokumenty:
• VZN č.1/2019 Štatút obce
• VZN č.2/2019 o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Biely Kostol
• VZN č.3/2019 o chove a držaní zvierat na území obce Biely Kostol

•

VZN č.4/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území
obce Biely Kostol a o regulatívoch
rozvoja obce

Tento rok nás ešte čaká schvaľovane
VZN o poplatkoch a daniach.
Ide o záväzné zákony obce, ktorými sa
musí riadiť každý občan žijúci v obci.
Je potrebné ich dodržiavať a ich neplnenie resp. porušovanie je podnetom
na riešenie zo strany obce a ostatných
kompetentných orgánov. Ostatné
platné VZN nájdete na obecnej stránke
obce: www.bielykostol.sk/zverejňovanie, alebo sú k dispozícii na Obecnom
úrade v čase úradných hodín.
Odporúčam si tieto dokumenty prelistovať, čím sa predíde nepríjemnostiam, ktoré dosť často na obci musíme
riešiť.
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PRIPRAVUJEME...
1.ročník: Májová cyklojazda dedinkami na úpätí Malých Karpát
Mesiac máj je určite jeden z najkrajších mesiacov roka. Celá príroda sa
prebúdza k životu. Všetko kvitne, príroda ukazuje svoju krásu. Vypočujte
volanie prírody a príďte na Májovú
cyklojazdu, ktorá povedie dedinkami
na úpätí Malých Karpát, aby ste spojili príjemné s užitočným. Prevetrajte svoje telo, doprajte mu pohyb a
uspokojte svoje zmysly pobytom
v prebúdzajúcej sa prírode. Putovanie
na bicykli vám spríjemnia občasné zastávky s pripraveným programom.

Dlhá trasa:
Biely Kostol-Trnava(po Ružindolskej ceste)-Zvončín-Suchá nad
Parnou-Košolná-Horné Orešany-Majdán-Zabité-Doľany-Štefanová-Budmerice-Ružindol = 52 km
/ 605 m prevýšenie

Krátka trasa:
Biely Kostol-Trnava (po Ružindolskej ceste)-Zvončín-Suchá
nad Parnou-Košolná-Dlhá-Borová-Ružindol = 25km/ 182m
prevýšenie

ČO NÁS ČAKÁ V ROKU 2020
Plánované kultúrno-spoločenské
aktivity pre rok 2020
2.obecný ples

25. januára 2020

Stretnutie starostky a poslancov
s obyvateľmi obce

29. januára 2020

Ples športovcov

8. februára 2020

Maškarný ples pre deti

15. februára 2020

Veľkonočné trhy spojené s burzou kníh a darovaním šatstva

28. marca 2020

43.ročník miestnej výstavy vín
spojená s degustáciou

marec – apríl 2020

Stavanie mája

30. apríla 2020

Májová cyklojazda dedinkami na
úpätí Malých Karpát – 1. ročník

23. mája 2020

Hurá na prázdniny a privítanie
leta (MDD)

20. júna 2020

Rozlúčka s letom

19. septembra 2020

Obnova ľudových tradícií stretnutie folklórnych súborov

17. októbra 2020

Zavítala k nám jeseň – program
spojený s ochutnávkou
sezónnych produktov

10. októbra 2020

Adventné trhy spojené
so starostovským punčom

5. decembra 2020

Pozn.: nebránime sa rôznym podnetom zo strany občanov
na kultúrno spoločenské aktivity v obci.
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