NOVOROČNÝ PRÍHOVOR STAROSTU OBCE KOSTOLIŠTE
Prajem Vám príjemné novoročné popoludnie Vážení spoluobčania.
Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril pri príležitosti začiatku nového
roku.
Odbitím polnoci, sme oslávili a privítali Nový rok 2018 a rozlúčili sa so starým
rokom 2017. V kruhu svojich blízkych sme si popriali veľa zdravia, šťastia
a mnoho ďalších želaní, ktoré by mal tento Nový rok priniesť, alebo, ktoré by sa
mohli v novom roku splniť.
Každý z nás určite prehodnotil ten rok minulý. Pre niekoho bol úspešný,
niekto zase naň myslí s nie najlepšími spomienkami. Ale každý si aspoň na
prelome rokov zabilancuje a zhodnotí obdobie minulé, naplánuje obdobie
budúce.
Každoročne sa Vám prihováram v tento deň, aby som aj ja, ako starosta
obce, zhodnotil uplynulý rok a priblížil Vám plány a zámery, ktoré čakajú našu
obec v tomto nadchádzajúcom roku .
Začiatkom minulého roka naša obec nabehla na nový systém v zbere
a likvidácii komunálneho odpadu formou žetónov, nadväzujúci na zavedený
systém nakladania so separovanými zložkami odpadu z domácností.
Obec sa opäť zapojila do významného projektu Európskej únie v rámci
cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko s názvom BIG I, pomocou
ktorého sa vyučuje nemčina v materskej škole.
Ďalším významným úspechom je získanie štatútu Miestnej akčnej skupiny
( MAS ) Dolné Záhorie, ktorú okrem našej obce a neziskovej organizácie
Radostné deti pri Materskej škole v Kostolišti tvorí väčšina obcí okresu Malacky
spolu s organizáciami tretieho sektora. Účelom tohto združenia je získavanie
finančných prostriedkov z Európskej únie v rámci operačného programu IROP ,
kde je alokovaných 1,7 milióna euro pre toto združenie..
Pomocou dotácie s Bratislavského samosprávneho kraja a spoločnosti Pozagas
a.s. bola v letných mesiacoch realizovaná revitalizácia parku pri kostole.
Celkové náklady činili približne 23 000,- euro.
Spoločnosť Telekom pokračovala v rozširovaní optickej siete v uliciach Za
bytovkou, Šutrovňa a Malý lázok.
Bola otvorená ambulancia všeobecného lekára v našej obci

Na jeseň sa začala rekonštrukcia budovy bývalej základnej školy, ktorá bude
slúžiť ako obecný úrad.
Počas roka prebiehal proces zmien a doplnkov Územného plánu č.2.
V novembri sa uskutočnili voľby do zastupiteľských orgánov Bratislavského
samosprávneho kraja.
V nových uliciach pribudlo verejné osvetlenie.
Mrzí ma, že sa doteraz nepodarili realizovať projekty rozšírenia kanalizácie,
rozšírenie materskej školy, ako aj avizované zavedenie názvov ulíc.
Z pohľadu spoločenských podujatí sa organizovalo Stavanie máje,
Medzinárodný deň detí na poľovníckej chate, Deň matiek, v septembri, pri
príležitosti ukončenia leta sa už tradične uskutočnil IX. ročník „Kiripolského
gulášu“, v decembri nás navštívil Mikuláš, spolu s Materskou školou sa
poriadali Vianočné trhy a Starí páni zorganizovali už 22. ročník
stolnotenisového turnaja
Zo štatistických ukazovateľov uvádzam nasledovné údaje:
Celkový počet občanov k 31.12.2017: 1 542
Počet prihlásených : 99
Počet odhlásených : 49
Počet narodených : 17 ( 11 dievčat + 6 chlapcov)
Počet zomrelých : 13 (8 žien + 5 mužov)
Uzavretie manželstva : 17 ( z toho 7 v obci )
Skolaudovaných RD : 25
Aké sú plány do roku 2018:
Hneď začiatkom roka prechádza celá verejná správa a samospráva na Slovensku
na elektronizáciu, čím by sa mali zjednodušiť náležitosti v správnom konaní
a iných občiansko – právnych veciach.
Na jar by mal byť obecný úrad presťahovaný do nových priestorov budovy
základnej školy, čím by začala príprava rozšírenia priestorov Materskej školy.
Za pomoci sponzorského daru je naplánovaná obnova areálu futbalového
štadióna.

Pomocou získanej dotácie z ministerstva financií bude zveľadená Pamätná izba
akademického maliara Martina Benku.
V prípade úspešnosti žiadostí o dotácie by sa rekonštruovali verejné
priestranstvá okolo nového obecného úradu, chodníky a rozšíril by sa kamerový
systém.
Rozpracovaná je obnova hlavných schodov na našom rímsko-katolíckom
kostole.
Pripravuje sa žiadosť na získanie finančných prostriedkov na rozšírenie
kanalizácie a výstavbu multifunkčného ihriska pri futbalovom štadióne.
Koncom roka sa budú konať voľby na starostu obce a poslancov obecného
zastupiteľstva.
Toto sú asi najdôležitejšie akcie, ktoré budú prebiehať v nasledujúcom roku,
samozrejme, že nezabudneme aj na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia pri
príležitosti rôznych sviatkov.

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi záverom môjho príhovoru poďakovať sa poslancom obecného
zastupiteľstva, zamestnancom obce, členom klubu dôchodcov, členom jednoty
dôchodcov, poľovníckemu združeniu, starým pánom, futbalistom a všetkým
Vám, ktorí ste sa v minulom roku aktívne zapájali do činnosti v obci a prispeli
v jej hospodárskom a spoločenskom rozvoji.
V neposlednom rade chcem poďakovať aj za Vašu zhovievavosť, pochopenie
a toleranciu, ktorá je niekedy nevyhnutná pri riešení problémov a aktivít v našej
dedine.
Do Nového roku 2018 mi dovoľte popriať všetko dobré , pevné zdravie,
rodinnú pohodu, pracovné úspechy a aby rok 2018 bol pre Vás všetkých
šťastnejší a úspešnejší ako ten predchádzajúci.
Ďakujem za pozornosť.
Mgr. Hubert Danihel – starosta obce

V Kostolišti 1.1.2018

