Šport
Futbalový turnaj o pohár starostu
Všetkých priaznivcov futbalu upozorňujeme, že dňa 21.8.2010 sa
na miestnom futbalovom štadióne uskutoční už štvrtý ročník
futbalového turnaja o pohár starostu obce Veľký Biel. Jednotlivé
družstvá sa budú môcť prihlasovať na miestnom obecnom
úrade od piatka 13. augusta do štvrtka 19. augusta. Pri prihlasovaní je nutné predložiť čitateľnú menovitú súpisku mužstva s
minimálnym počtom hráčov 7 a maximálnym počtom hráčov 11.
Súpiska bude musieť byť podpísaná kapitánom a po termíne
19.8.2010 ju už nebude možné meniť ani dopĺňať. Od možnosti
menenia súpisiek v deň turnaja sme upustili na základe
predchádzajúcich negatívnych skúseností. Minimálny vek
každého účastníka turnaja musí byť 15 rokov. V prípade záujmu
väčšieho počtu mládežníckych družstiev je v tomto termíne
možná aj organizácia turnaja pre túto nižšiu vekovú kategóriu.
Okrem aktívnych účastníkov pozívame aj všetkých priaznivcov
futbalu, aby prišli svojimi hlasivkami povzbudiť jednotlivé tými a
vytvorili im pravú futbalovú atmosféru. O sprievodný program a
občerstvenie bude postarané.
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Noviny obce Veľký Biel

Úvod

Milí Bielčania,
prejeme vám, aby ste strávili tie najkrajšie
letné chvíle s blízkymi a s priateľmi a zažili
veľa zábavy a nezabudnuteľných zážitkov.
Možno medzi ne bude patriť aj Deň obce
Veľký Biel, na ktorý Vás všetkých pozývame.
Redakčná rada Bielčana

Udalosti
Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej
požiarnej zbrojnice

Ping a Pong sú dvaja kamaráti...

Pamätáte sa ešte na starý detský hit s názvom nášho článku?
Ak aj nie, tak veru naše bielske deti sú živým dôkazom, že šport je
cestou nielen k utuženiu tela a ducha, ale aj priateľstva.
Na začiatku tohto kalendárneho roka sme „rozbehli“ krúžok,
ktorý sa točí okolo malej bielej loptičky, rakety a zeleného stola.
PING-PONG, alebo ak chcete stolný tenis, si získal srdcia 15 detí
pod vedením úžasného trénera a človeka p. Milana Nováka, ktorý
do našej obce pravidelne 2x do týždňa cestoval z Bratislavy za
deťmi z našej obce, aby ich zasvätil tajomstvu i láske k stolnému
tenisu. Prihlásené deti neodradilo ani to, že bolo potrebné každý
raz nanovo stavať stoly, keďže sa trénovalo v kultúrnom dome.
Radosť z hry, trénerove rady i šťastie boli už po pár tréningoch viditeľné i na turnaji v Jure pri Bratislave, či na našom
bielskom stolnotenisovom turnaji, kde deti z krúžku statočne
zabojovali. Veď po pár týždňoch za zeleným stolom s raketou v
ruke sa hneď Martinovi Novákovi podarilo obsadiť krásne 4.miesto na turnaji v Jure a Tomáš Novák vybojoval 1.miesto v bielskom
stolnotenisovom turnaji.
Dovoľte sa aspoň prostredníctvom týchto pár riadkov poďakovať OÚ našej obce za podporu tohto krúžku a zapožičanie
priestorov kultúrneho domu pre jeho fungovanie.
Veľkú vďaku vyslovujú najmä deti a ich rodičia aj pánovi
trénerovi Milanovi Novákovi.
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Pri príležitosti Malobielskych hodov sa konalo aj slávnostné otvorenie zrekonštruovanej budovy bývalej požiarnej zbrojnice. Keďže táto
budova už dlhšiu dobu neslúžila svojmu pôvodnému účelu a bola v
dosť zanedbanom stave a aj jej používanie na kultúrno-spoločenské
podujatia bolo z tohto dôvodu dosť obmedzené, pristúpilo vedenie
obce k rekonštrukcii a sfunkčneniu týchto priestorov.
Používané dve miestnosti sa rozšírili o prístupovú chodbu a toalety
a taktiež bývalá garáž sa zmenila na spoločenskú miestnosť. Týmito
úpravami tak vznikli dve nezávislé spoločenské miestnosti, ktoré je
možné obslúžiť z novovybudovanej kuchyne. Slávnostného otvorenia sa zúčastnilo až nečakané množstvo obyvateľov, čo už samo
osebe potvrdilo správnosť rozhodnutia rekonštruovať túto budovu.
Po úvodnom príhovore starostu obce Antona Dantera mala česť
prestrihnúť slávnostnú pásku pani Szalayová Margita manželka už
zosnulého Szalaya Michala, ktorý bol jedným z najdlhšie slúžiacich
členov miestnej organizácie dobrovoľných hasičov. Po slávnostnom
prestrihnutí pásky boli nové priestory vysvätené a prítomný hostia si
ich mohli prvý krát oficiálne prezrieť a taktiež sa pohostiť na pripravenom občerstvení. Veľký záujem vyvolali aj pôvodné fotografie z
akcií bývalých hasičov, ktoré sú vyvesené v prístupovej chodbe a
pripomínajú najkrajšie časy fungovania tejto organizácie.
Od slávnostného otvorenia sa v nových priestoroch konalo už
viacero osláv a keďže sú veľmi vhodné pre menšie oslavy narodenín,
promócií a iných podobných akcií, dúfame, že budú v budúcnosti
hojne využívané.
RF

Bielsky kotlík 2010
Aby sme vám narobili chúťky na guláš, ktorý si môžete opäť
vychutnať na Dňoch obce priamo od víťazov, zaspomíname si na
každoročnú súťaž vo varení tohto výborného pokrmu, Bielsky
kotlík. Súťaž sa konala v máji pri miestnom jazere a teší sa vzrastajúcej popularite medzi obyvateľmi a hlavne medzi súťažiacimi
tímami, ktorích bolo tento rok až 16. Niekoľkočlenné tímy oprášili
svoje originálne receptúry a v kotlíkoch varili od skorého rána až do
zaznenia signálu, ktorý ukončil varenie a zároveň odštartoval
porotcov na ochutnávanie. Atmosféru pri varení vylepšoval hudobný doprovod a moderovanie Dagmar Sanitrovej.
Spomedzi toľkých druhov gulášu (divinový, fazuľový, drobkový)
museli porotcovia vybrať tie chuťovo najlepšie, farebne najkrajšie a
hustotu najprimeranejšie. Tento rok bola však medzi tímami silná
konkurencia a rozhodovanie bolo ťažké. Medzi ocenenými boli
tímy pána Budaja, zväz záhradkárov a zlato získali až dva tímy,
spolok vinárov a minuloročný víťazný tím LSM, ktorí so svojími
vynikajúcimi receptami získali rovnaký počet bodov. Všetci zúčastnení navarili dosť aj pre návštevníkov, takže pery si oblizoval
takmer každý. Nováčikovia zistili, že svoje ingrediencie musia ešte
zlepšiť, aby sa na tom budúcom ročníku umiestnili na vyšších priečkach.
KH

Víťazný tím LSM
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1. polrok 2010

Hody v Malom Bieli
Tradičné hodovanie malobielčanov začína v období letných dní a
to na Ladislava. Tento rok si malobielčania rozhodli spestriť hody
celodenným programom a večernou zábavou. Preto sa v sobotu
26.6.2010 za štedrej podpory sponzorov uskutočnila hodová
slávnosť. Slávnosti predchádzali dlhé prípravy, no všetky plány
boli do bodky splnené a hodovanie sa mohlo začať.
Doobedný program vyplnil futbalový turnaj, na ktorom sa
zúčastnilo 8 tímov. Súperenie tímov vyvrcholilo finálovým zápasom medzi tímami You Tube a Abstinenti. Po napínavých dvadsiatich minútach a remízovom stave nasledovala penaltová prestrelka. Víťazmi sa nakoniec stali Abstinenti alias mladí malobielčania
takže pohár poputoval tam kde patrí - domácim.

kou. Vábivé pohyby prilákali aj niekoľko tanečníc z obecenstva,
ktoré si pohybové kreácie užívali s úsmevom. Veronika navnadila
tancom mnohých na začínajúcu zábavu.
Skupina Simmons zahrala prvé pesničky a parket sa už postupne plnil dobre naladenými tanečníkmi. Pred polnocou sa začali
predávať tombolové lístky so šancou na výhru zaujímavých cien.
Napr. vývoz fekálií alebo cena útechy červený 7 kilový melón.
Výhercovia boli odmení a zábava pokračovala. Starší aj mladší,
bavili sa všetci až do rána.
V nedeľu, ako je zvykom, sa rodiny a priatelia stretli pri jednom
stole, aby spolu opäť strávili pekné chvíle. Lenže táto nedeľa bola
výnimočná aj tým, že sa slávnostne otvoril požiarny klub známy aj
ako malobielsky ˝kultúrny dom˝. Po niekoľko týždňovej kompletnej rekonštrukcii budovy sa obyvatelia konečne dočkali otvorenia. Klub otvoril starosta obce Anton Danter prestrihnutím stuhy
a budovu vysvätili páni farári. Zvedaví obyvatelia si vychutnali
nové priestory vynovenej budovy a už teraz si rezervovali termín
na svoju oslavu. Po prehliadke a spomienkach na staré časy
strávené v klube, si ešte išiel každý užiť kolotoče. Malobielčania
tak strávili príjemný víkend plný zábavy a pohody.
KH

Abstinenti
Po rozdaní medailí a ocenení troch víťazných tímov nastali prípravy na večernú zábavu. Chutné jedlá rozváňali po celom areáli,
osviežujúce nápoje si vychutnával v slnečnom dni každý. Deti si
užívali rôzne atrakcie, skákací hrad, jazdu na koni, maľovanie na
tvár, člnkovanie na jazere a kolotoče. Návštevníkov začali roztancovávať latinsko americké rytmy a tance – Zumba party s Veroni-

BLAHOŽELÁME K ŽIVOTNÉMU JUBILEU

Jubilanti

V prvom polroku roku 2010 sa jubilea dožili títo naši spoluobčania:

90 roční: Antalová Rozália

70 roční: Andelek Peter

Remischová Alžbeta
Šípošová Agneša

Takácsová Monika
Takácsová Magdaléna
Hokša Štefan
Bajza Štefan
Bordács Ľudovít
Marošiová Žofia
Piroška Štefan
Polláková Magdaléna
Šebová Margita
Tvrdoň Martin

80 roční: Farkaš Tibor

Tóthová Margita
Maršovská Terézia
Lukácsová Terézia
Fülöpová Alžbeta

60 roční: Majerčíková Margita

Turcsányi František
Kočiš Juraj
Šimoneková Rozália
Poláková Alžbeta
Lackovičová Anna
Krištofičová Mária
Polgárová Helena
Gödölleová Judita
Bilčík Milan

Perbecký Štefan
Janovčík Dušan
Salay Matej
Svitek Viliam
Pozsonyiová Agneša
Pupkayová Alžbeta
Danter Oto
Bozsiková Magdaléna
Dimitrov Ladislav

Noví bielčania

Šport

Futbalové ihrisko na školskom dvore
Po neúspešných pokusoch z predošlých rokov sa nám konečne
na štvrtý pokus podarilo získať finančné prostriedky z úradu vlády
SR z projektu na podporu a rozvoj športu na vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou. Keďže prístup občanov a hlavne
detí je na miestny športový areál značne obmedzený už dlhšiu
dobu sme vyvíjali snahu na získanie dotácie na vybudovanie už
zmieneného ihriska. Podmienkou pridelenia dotácie bola spoluúčasť obce pri projekte vybudovaním základov a podkladu pre
ihrisko na vlastné náklady. Keďže zastupiteľstvo s touto spoluúčasťou súhlasilo už v roku 2007 a splnili sme všetky podmienky
úradu vlády nič nebránilo začatiu výstavby. Dôkazom skutočnosti
dnešnej doby, že keď je snaha a sú peniaze dá sa budovať veľmi
rýchlo je priebeh výstavby ihriska. S výstavbou základov sa začalo
12. marca a 3.apríla bolo ihrisko kompletne pripravené k prevádzke.
Pri príležitosti sprístupnenia ihriska obyvateľom a hlavne žiakom
základnej školy sa konalo slávnostné otvorenie, ktorého súčasťou
bol okrem neodmysliteľného futbalu aj ďalší sprievodný program
– mažoretky, brušné tanečnice a iné. Po slávnostnom otvorení
príhovorom starostu obce Antona Dantera a kultúrnom programe mohli vidieť návštevníci tohto podujatia tri futbalové derby
zápasy Veľký Biel verzus Malý Biel v kategóriách žiakov, seniorov a
starých pánov. Táto športovo kultúrna akcia mala veľký úspech,
keďže následne prebehlo viacero priateľských zápasov z ktorých
posledné sa odohrávali už pri zapnutom umelom osvetlení. V
ďalších dňoch už bolo ihrisko sprístupnené záujemcom a môžem
povedať, že záujem je veľký. Ihrisko je určené v doobedných
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hodinách žiakom základnej školy a v poobedných hodinách
obyvateľom obce. Keďže sa objavili rôzne snahy získať termíny na
ihrisku aj rôznymi cudzími družstvami opätovne upozorňujeme,
že ihrisko je určené pre obyvateľov obce Veľký Biel a podmienky a
možnosti prístupu ako aj rozpis termínov je zverejnený na stránke
www.velkybiel.eu v sekcii šport.
RF

Tamara Kaloudová

David Čapla

Sofia Kissová

Lea Barkolová

Lucia Babicová

Vítame všetkých nových Bielčanov, ktorí prišli na svet za prvý polrok 2010:
Matúš Bombala, Matej Kubiš, Zuzana Šefčíková, Tamara Kaloudová, Lea Barkolová, Sofia Kissová, David Čapla,
Miroslav Ružiak, Lucia Babicová.
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Pod dohľadom

Udalosť

Deň obce Veľký Biel už 31.júla 2010

Výsledky parlamentných volieb 2010 v obci Veľký Biel

Všimli sme si...

Letná sezóna u nás v dedine
Opäť nastal čas horúcich dní a „bielske jazero“ ,ako známa
destinácia, sa začína plniť osvieženia chtivými turistami z
rôznych kútov Slovenska aj Českej republiky. Preto by sme
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Aliancia za Európu národov (AZEN)
Počet hlasov: 1

Ľudová strana Naše Slovensko (LSNS)
Počet hlasov: 3

Nová demokracia (ND)
Počet hlasov: 5

Paliho Kapurková (Kapurkova)
Počet hlasov: 7

Strana rómskej koalície (SRK)
Počet hlasov: 1

Únia strana pre Slovensko (UNAS)
Počet hlasov: 9

Sloboda a Solidarita (SaS)
Počet hlasov: 176
Európska demokratická únia (EDS)
Počet hlasov: 7

vás chceli upozorniť, aby ste si dávali pozor či už na niekedy
chaotickú premávku v okolí jazera, ale aj na „vreckových“
zlodejov a niektorých arogantných návštevníkov. Dúfame, že
leto prežijete v pohode a bez zbytočných problémov.
Nočné vyčínanie v parku
Pravidelné stretnutia tínedžerov v parku pri kultúrnom dome
vo večerných hodinách sprevádzané hlukom, hlasnou
hudbou a množstvom rôznych odpadkov sa stáva pre obec
aj jej obyvateľov problémom. Opakovane privolaná polícia si
už tiež nevie rady s alkoholom opojenými mladími ľuďmi,
ktorí sa aj napriek viacerým upozorneniam rušenia nočného
kľudu stále vracajú späť a naďalej sa zabávajú. Riešenie tohto
problému by malo prísť v prvom rade zo strany rodičov.
Aktivity v kultúrnom dome
Pre tých, ktorí majú aj v lete dostatok energie, sú aj naďalej
prístupné pohybové aktivity ako aerobik a zumba.
Obecná web stránka
Všimli sme si aj pokles návštevnosti našej obecnej stránky
www.velkybiel.eu. Snažíme sa prinášať aktuálne informácie a
reporty s galériou, ale napriek tomu návštevnosť klesá. Preto
by sme prijali podnety od občanov k zlepšeniu stránky,
posielajte ich na e-mail velkybiel@velkybiel.eu.

Veľký Biel, park pri KD a školský dvor

30.júla 2010
Diskotéka od 20:00 hod.
DJ Filini
11:00
Slávnostná svätá omša
15:00
Oﬁciálne zahájenie a odovzdanie ceny starostu
Vystúpenie detí MŠ
Vystúpenie žiakov ZŠ
Margita Bognárová a ľudová hudba Ernesta Mezeiho
Futbalový zápas starí páni Veľký Biel - Malý Biel
Ján Rigo a jeho cigánske piesne
Hudobná skupina NOSTALGIA
Ohňostroj
22:00
Zábava s hudobnou skupinou PIK - NIK
Bezplatné atrakcie:
sokoliari, skákací hrad, šmýkačka, rodeo býk,
maľovanie na tvár, guláš z Bielského kotlíka.
Občerstvenie bude zabezpečené formou bufetov,
nebude chýbať ani cukrová vata a pukance.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ

31. júl 2010

Za pomoci Bratislavského samosprávneho kraja má naša obec
„novú“ Železničnú ulicu. „Veľmi ma teší, že môžeme dať niečo do
užívania
ľuďom,
ktorí to potrebujú a
ocenia,“
povedal
predseda BSK Pavol
Frešo.
Celkové
náklady na opravu
cesty boli 528 000
eur, z toho BSK
financoval 264 000
eur, druhou polovicou prispelo Ministerstvo výstavby a
Predseda BSK Pavol Frešo spolu so
regionálneho
starostom
obce Veľký Biel Antonom Danterom
rozvoja.
Celková
otvorili
zrekonštruovanú cestu
dĺžka zrekonštruovanej cesty je 3200 metrov a výmera 19 200 metrov štvorcových.
Rekonštrukcia cesty trvala pár mesiacov.

Zdroj a graf: www.sme.sk

DEŇ
OBCE
Veľký Biel

Nová asfaltová cesta

Už tento víkend nás čaká obľúbené podujatie, kedy oslavujeme našu obec. Tento rok sa organizátori rozhodli oslavovať až 2 dni,
začína sa v piatok 30.7. diskotékou s DJ-om Filinim a pokračuje sa v sobotu celodenným programom, skvelými atrakciami a večernou
zábavou. V prípade zlého počasia neváhajte prísť, je tu pripravený obrovský stan, pod ktorým sa celá akcia bude konať.

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Veľký Biel vás srdečne pozývajú na

Počet oprávnených voličov: 1859
Celková účasť voličov: 1167
Účasť voličov v percentách: 62,8%

MOST-Híd
Počet hlasov: 400

Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ-DS)
Počet hlasov: 232

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)
Počet hlasov: 38

Smer sociálna demokracia (SMER-SD)
Počet hlasov: 122

Združenie robotníkov Slovenska (ZRS)
Počet hlasov: 0

Strana demokratickej ľavice (SDĽ)
Počet hlasov: 21
Komunistická strana Slovenska (KSS)
Počet hlasov: 8

Slovenská národná strana (SNS)
Počet hlasov: 21

Strana maďarskej koalície (SMK)
Počet hlasov: 87

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS-HZDS)
Počet hlasov: 19

V sobotu 12.júna 2010 sme si volili zástupcov do parlamentu SR. Prinášame vám kompletné výsledky volieb a štatistické údaje v rámci
našej obce.
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Článok

Článok

Na návšteve u „Zvedavých chrobáčikov“
Je tu horúci júl a naša materská škola zatvorila svoju zlatú bránu.
Rozlúčili sa s ňou deti „chrobáčiky“ zo štyroch tried (včielky, mravčeky, lienky i motýliky).
Vám i všetkým deťom prajeme, aby prázdninové slniečko namaľovalo na líčka červené jabĺčka a pozlátili Vás jeho lúče. Prajeme
im, aby naše deti spolu so svojimi rodičmi a kamarátmi zažili
aspoň toľko zábavy a dobrodružstiev, ako zažili aj v druhom
polroku vo svojej materskej škole spolu s nami.
Škôlkarsky rok ubehol ako vláčik- rýchlovláčik a bol plný zábavy,
smiechu, tanca a hier. Ako sa nám v škôlke žilo a čo všetko sme
stihli?
V januári pred zápisom do základnej školy naši predškoláci s
veľkým očakávaním vchádzali do tried základnej školy a s radosťou sa zvítali so svojimi staršími kamarátmi – prvákmi, bývalými
škôlkarmi. Rozžiarené očká detí s obdivom pozerali na učebné
výsledky svojich kamarátov. Najviac sa im páčila možnosť sadnúť
si do školskej lavice a stať sa na chvíľu školákom.
Do sveta rozprávok nás počas roka
voviedlo divadielko Bum-Bác s
rozprávkou „Žabí princ“, divadlo
Dúha s príbehom „Neposlušná
mama, ocko“ a boli sme nadšeným
obecenstvom
aj
zhudobnenej
rozprávky „Išlo vajce na vandrovku“ v
podaní detí ZSUŠ Renáty Madarászovej v Senci.
Veľkým prekvapením pre deti bola
aj návšteva uja poľovníka v osobe
pána starostu obce
Veľký Biel
Antona Dantera, ktorý pútavou
prednáškou s množstvom poľovníckych nástrojov a pomôcok a
zaujímavými dokumentárnymi filmami priblížil deťom život
lesných zvieratiek a starostlivosť o ne. Oboznámil deti s poslaním
horára a poľovníka a vysvetlil dôležitosť ochrany prírody a
starostlivosti o zvieratká a prírodu.
Vo februári sa deti zabavili
na svojom karnevale v spoločnosti šaša Maroša. Veľká sála
kultúrneho domu sa premenila na pestrofarebnú miestnosť
plnú rozprávkových postavičiek. Princezné, víly, tanečnice, zbojníci, piráti, zvieratká a
iné postavičky sa dosýta
vyšantili, vytancovali a svoju
zručnosť a šikovnosť si zmerali
v rôznych súťažiach. Maskami
prekvapili deti aj ich pani
učiteľky. Aj ony sa mohli takto
pod maskami aspoň na chvíľu
preniesť do detstva, no odhalili tak trošku aj svoju skrytú stránku, že sa vedia deťom priblížiť aj touto nevšednou formou. Všetky
masky boli krásne, a preto si každá z nich odniesla malý darček.
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Marec je mesiacom knihy, a preto sme s deťmi navštívili kráľovstvo kníh v Senci - mestskú knižnicu. Exkurziu sme spojili s návštevou Mestského múzea v Tureckom dome, kde si deti privoňali k
histórii svojho kraja.
V mesiaci apríl sme úspešne absolvovali druhú časť plaveckého
výcviku. Získané plavecké zručnosti deti predviedli v bazénoch
hotela Senec, Zátoka a tak dokázali, že „Mokré vysvedčenie“ si
zaslúžia a svedčí o tom, že sa vody neboja a vo vode všetko hravo
a zdravo zdolajú.

Máj. Slová vďaky a uznania predniesli deti svojim najbližším
prostredníctvom veršov, krásnych melódií a tanečných kreácií.
Vrúcnu vďaku a uznanie škôlkari zašepkali mamičkám do uška
spolu s veľkým bozkom pri odovzdávaní vlastnoručne vyrobeného darčeka.
V spolupráci s firmou Danone, v rámci vzdelávacieho projektu
„Danone pre zdravie detí“, k nám zavítalo interaktívne divadielko
s rozprávkou „V kráľovstve mňam-mňam“. Cieľom tohto projektu
bolo hravou formou priblížiť deťom poznatky o zdravom životnom
štýle,
zdravom
stravovaní.
V rámci týždňa“ Záchranári“ nás navštívil pán
policajt. Deti sa pýtali a
rozprávali o tom, čo ich
najviac na práci policajta
zaujíma. Upozornil ich na
význam bezpečnosti na
cestách, vysvetlil aké je
dôležité dodržiavať dopravné predpisy. Aby zistil, ako sú na tom s
poznatkami o pravidlách správania sa na ceste a pri prechádzaní
cez cestu naše deti, zasypal ich ujo policajt otázkami, na ktoré
všetci nadšene odpovedali.

A prišiel najviac očakávaný júnový deň. Pamätáte sa? Celý
týždeň pršalo, ale my sme si všetci priali, aby nám v náš výletný
deň zázračne slniečko prialo. Ráno sme v zamračenom počasí
nastúpili do autobusu a s obavami a želaním slnečného dňa sme
sa vybrali na výlet do Zoo v Bratislave. Naše túžobné želania sa
vyplnili a čakal nás nádherný slnečný deň. Najväčším zážitkom
pre deti bol pavilón opíc, žirafy, tigre, levy, atrapy dinosaurov. Plní
zážitkov sme sa šťastne vrátili do materskej školy, kde nás už čakal
vynikajúci sladký koláč od našich kuchárok.
Skončil sa školský rok, a tak sa predškoláci (Včielky), slávnostne
rozlúčili s ostatnými „chrobáčikmi“. Spolu s pani učiteľkami
pripravili pekný rozlúčkový program pre svojich rodičov, poďakovali pani učiteľkám a každý predškolák získal dôležité Osvedčenie
o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
Chvíľu nato vyleteli naše chrobáčiky do prázdninového
leta v ústrety letným hrám a priateľom! Tak dovidenia v septembri, milí škôlkari! Vráťte sa nám zdraví, užite si rodičov i kamarátov
a šup späť do nášho spoločného úľa...
Kolektív MŠ

Divadielko Bum-Bác

To, že požiarnici nie sú požiarnikmi, ale hasičmi sme sa dozvedeli, keď sme boli na návšteve Hasičskej stanice v Senci. Deti veľmi
zaujala práca hasičov, ich výbava, špeciálne ohňovzdorné oblečenie s reflexnými pásmi, veľké hasičské autá, výbava potápača.
Vyskúšali si záchranárske prilby a hasenie prúdnicou, s nadšením
počúvali zvukový signál hasičského auta. Túto exkurziu nám
spestrilo cestovanie vláčikom.
A prišiel jún. 1.jún - MDD je sviatkom, na ktorý sa tešíme spolu
s našimi deťmi. Nakoľko nám počasie neprialo, oslavovali sme
Deň detí v budove materskej školy. Vo vyzdobených triedach
čakali deti zaujímavé zábavné a súťažné hry, spoločne sme si
zaspievali, zatancovali a
na záver nás všetkých
čakala sladká odmena a
malý darček.
V tomto mesiaci sa deti
zúčastnili akcie „ Dopravný
deň“.
Vynikajúco
zorganizované podujatie
sa deťom veľmi páčilo.
Vedomostné, súťažné a
dopravné hry absolvovali
v skupinách na jednotlivých stanovištiach na
školskom dvore. Za svoju
šikovnosť, poznatky a odvahu po vyhodnotení splnenia jednotlivých problémových úloh boli deti odmenené preukazom „ Chrobáčik, dopraváčik “.

Deti na návšteve ZOO v Bratislave

Divadielko s rozprávkou „V kráľovstve mňam-mňam“

Karneval so Šašom Marošom

Návšteva Hasičskej stanice v Senci

Dňa 31.5.2010 sa trieda Lienok akoby čarovným prútikom
zmenila na kráľovstvo, v ktorom žil kráľ so svojou dcérou „Farbičkovou princeznou“. Počas interaktívneho hudobného predstavenia nebola núdza o veselé piesne o farbách a tanec. Deti si s MiouFarbičkovou princeznou zaspievali, zatancovali i zasúťažili,
pričom si zároveň zábavnou formou zopakovali aj správne názvy
farieb. Do daru dostali pekné CD „Farbičky pre detičky“, ktoré
deti s radosťou počúvajú.
Deti s Miou- Farbičkovou

Deti svojim najbližším
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Pod dohľadom

Udalosť

Deň obce Veľký Biel už 31.júla 2010

Výsledky parlamentných volieb 2010 v obci Veľký Biel

Všimli sme si...

Letná sezóna u nás v dedine
Opäť nastal čas horúcich dní a „bielske jazero“ ,ako známa
destinácia, sa začína plniť osvieženia chtivými turistami z
rôznych kútov Slovenska aj Českej republiky. Preto by sme
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Aliancia za Európu národov (AZEN)
Počet hlasov: 1

Ľudová strana Naše Slovensko (LSNS)
Počet hlasov: 3

Nová demokracia (ND)
Počet hlasov: 5

Paliho Kapurková (Kapurkova)
Počet hlasov: 7

Strana rómskej koalície (SRK)
Počet hlasov: 1

Únia strana pre Slovensko (UNAS)
Počet hlasov: 9

Sloboda a Solidarita (SaS)
Počet hlasov: 176
Európska demokratická únia (EDS)
Počet hlasov: 7

vás chceli upozorniť, aby ste si dávali pozor či už na niekedy
chaotickú premávku v okolí jazera, ale aj na „vreckových“
zlodejov a niektorých arogantných návštevníkov. Dúfame, že
leto prežijete v pohode a bez zbytočných problémov.
Nočné vyčínanie v parku
Pravidelné stretnutia tínedžerov v parku pri kultúrnom dome
vo večerných hodinách sprevádzané hlukom, hlasnou
hudbou a množstvom rôznych odpadkov sa stáva pre obec
aj jej obyvateľov problémom. Opakovane privolaná polícia si
už tiež nevie rady s alkoholom opojenými mladími ľuďmi,
ktorí sa aj napriek viacerým upozorneniam rušenia nočného
kľudu stále vracajú späť a naďalej sa zabávajú. Riešenie tohto
problému by malo prísť v prvom rade zo strany rodičov.
Aktivity v kultúrnom dome
Pre tých, ktorí majú aj v lete dostatok energie, sú aj naďalej
prístupné pohybové aktivity ako aerobik a zumba.
Obecná web stránka
Všimli sme si aj pokles návštevnosti našej obecnej stránky
www.velkybiel.eu. Snažíme sa prinášať aktuálne informácie a
reporty s galériou, ale napriek tomu návštevnosť klesá. Preto
by sme prijali podnety od občanov k zlepšeniu stránky,
posielajte ich na e-mail velkybiel@velkybiel.eu.

Veľký Biel, park pri KD a školský dvor

30.júla 2010
Diskotéka od 20:00 hod.
DJ Filini
11:00
Slávnostná svätá omša
15:00
Oﬁciálne zahájenie a odovzdanie ceny starostu
Vystúpenie detí MŠ
Vystúpenie žiakov ZŠ
Margita Bognárová a ľudová hudba Ernesta Mezeiho
Futbalový zápas starí páni Veľký Biel - Malý Biel
Ján Rigo a jeho cigánske piesne
Hudobná skupina NOSTALGIA
Ohňostroj
22:00
Zábava s hudobnou skupinou PIK - NIK
Bezplatné atrakcie:
sokoliari, skákací hrad, šmýkačka, rodeo býk,
maľovanie na tvár, guláš z Bielského kotlíka.
Občerstvenie bude zabezpečené formou bufetov,
nebude chýbať ani cukrová vata a pukance.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ

31. júl 2010

Za pomoci Bratislavského samosprávneho kraja má naša obec
„novú“ Železničnú ulicu. „Veľmi ma teší, že môžeme dať niečo do
užívania
ľuďom,
ktorí to potrebujú a
ocenia,“
povedal
predseda BSK Pavol
Frešo.
Celkové
náklady na opravu
cesty boli 528 000
eur, z toho BSK
financoval 264 000
eur, druhou polovicou prispelo Ministerstvo výstavby a
Predseda BSK Pavol Frešo spolu so
regionálneho
starostom
obce Veľký Biel Antonom Danterom
rozvoja.
Celková
otvorili
zrekonštruovanú cestu
dĺžka zrekonštruovanej cesty je 3200 metrov a výmera 19 200 metrov štvorcových.
Rekonštrukcia cesty trvala pár mesiacov.

Zdroj a graf: www.sme.sk

DEŇ
OBCE
Veľký Biel

Nová asfaltová cesta

Už tento víkend nás čaká obľúbené podujatie, kedy oslavujeme našu obec. Tento rok sa organizátori rozhodli oslavovať až 2 dni,
začína sa v piatok 30.7. diskotékou s DJ-om Filinim a pokračuje sa v sobotu celodenným programom, skvelými atrakciami a večernou
zábavou. V prípade zlého počasia neváhajte prísť, je tu pripravený obrovský stan, pod ktorým sa celá akcia bude konať.

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Veľký Biel vás srdečne pozývajú na

Počet oprávnených voličov: 1859
Celková účasť voličov: 1167
Účasť voličov v percentách: 62,8%

MOST-Híd
Počet hlasov: 400

Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ-DS)
Počet hlasov: 232

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)
Počet hlasov: 38

Smer sociálna demokracia (SMER-SD)
Počet hlasov: 122

Združenie robotníkov Slovenska (ZRS)
Počet hlasov: 0

Strana demokratickej ľavice (SDĽ)
Počet hlasov: 21
Komunistická strana Slovenska (KSS)
Počet hlasov: 8

Slovenská národná strana (SNS)
Počet hlasov: 21

Strana maďarskej koalície (SMK)
Počet hlasov: 87

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS-HZDS)
Počet hlasov: 19

V sobotu 12.júna 2010 sme si volili zástupcov do parlamentu SR. Prinášame vám kompletné výsledky volieb a štatistické údaje v rámci
našej obce.
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1. polrok 2010

Hody v Malom Bieli
Tradičné hodovanie malobielčanov začína v období letných dní a
to na Ladislava. Tento rok si malobielčania rozhodli spestriť hody
celodenným programom a večernou zábavou. Preto sa v sobotu
26.6.2010 za štedrej podpory sponzorov uskutočnila hodová
slávnosť. Slávnosti predchádzali dlhé prípravy, no všetky plány
boli do bodky splnené a hodovanie sa mohlo začať.
Doobedný program vyplnil futbalový turnaj, na ktorom sa
zúčastnilo 8 tímov. Súperenie tímov vyvrcholilo finálovým zápasom medzi tímami You Tube a Abstinenti. Po napínavých dvadsiatich minútach a remízovom stave nasledovala penaltová prestrelka. Víťazmi sa nakoniec stali Abstinenti alias mladí malobielčania
takže pohár poputoval tam kde patrí - domácim.

kou. Vábivé pohyby prilákali aj niekoľko tanečníc z obecenstva,
ktoré si pohybové kreácie užívali s úsmevom. Veronika navnadila
tancom mnohých na začínajúcu zábavu.
Skupina Simmons zahrala prvé pesničky a parket sa už postupne plnil dobre naladenými tanečníkmi. Pred polnocou sa začali
predávať tombolové lístky so šancou na výhru zaujímavých cien.
Napr. vývoz fekálií alebo cena útechy červený 7 kilový melón.
Výhercovia boli odmení a zábava pokračovala. Starší aj mladší,
bavili sa všetci až do rána.
V nedeľu, ako je zvykom, sa rodiny a priatelia stretli pri jednom
stole, aby spolu opäť strávili pekné chvíle. Lenže táto nedeľa bola
výnimočná aj tým, že sa slávnostne otvoril požiarny klub známy aj
ako malobielsky ˝kultúrny dom˝. Po niekoľko týždňovej kompletnej rekonštrukcii budovy sa obyvatelia konečne dočkali otvorenia. Klub otvoril starosta obce Anton Danter prestrihnutím stuhy
a budovu vysvätili páni farári. Zvedaví obyvatelia si vychutnali
nové priestory vynovenej budovy a už teraz si rezervovali termín
na svoju oslavu. Po prehliadke a spomienkach na staré časy
strávené v klube, si ešte išiel každý užiť kolotoče. Malobielčania
tak strávili príjemný víkend plný zábavy a pohody.
KH

Abstinenti
Po rozdaní medailí a ocenení troch víťazných tímov nastali prípravy na večernú zábavu. Chutné jedlá rozváňali po celom areáli,
osviežujúce nápoje si vychutnával v slnečnom dni každý. Deti si
užívali rôzne atrakcie, skákací hrad, jazdu na koni, maľovanie na
tvár, člnkovanie na jazere a kolotoče. Návštevníkov začali roztancovávať latinsko americké rytmy a tance – Zumba party s Veroni-

BLAHOŽELÁME K ŽIVOTNÉMU JUBILEU

Jubilanti

V prvom polroku roku 2010 sa jubilea dožili títo naši spoluobčania:

90 roční: Antalová Rozália

70 roční: Andelek Peter

Remischová Alžbeta
Šípošová Agneša

Takácsová Monika
Takácsová Magdaléna
Hokša Štefan
Bajza Štefan
Bordács Ľudovít
Marošiová Žofia
Piroška Štefan
Polláková Magdaléna
Šebová Margita
Tvrdoň Martin

80 roční: Farkaš Tibor

Tóthová Margita
Maršovská Terézia
Lukácsová Terézia
Fülöpová Alžbeta

60 roční: Majerčíková Margita

Turcsányi František
Kočiš Juraj
Šimoneková Rozália
Poláková Alžbeta
Lackovičová Anna
Krištofičová Mária
Polgárová Helena
Gödölleová Judita
Bilčík Milan

Perbecký Štefan
Janovčík Dušan
Salay Matej
Svitek Viliam
Pozsonyiová Agneša
Pupkayová Alžbeta
Danter Oto
Bozsiková Magdaléna
Dimitrov Ladislav

Noví bielčania

Šport

Futbalové ihrisko na školskom dvore
Po neúspešných pokusoch z predošlých rokov sa nám konečne
na štvrtý pokus podarilo získať finančné prostriedky z úradu vlády
SR z projektu na podporu a rozvoj športu na vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou. Keďže prístup občanov a hlavne
detí je na miestny športový areál značne obmedzený už dlhšiu
dobu sme vyvíjali snahu na získanie dotácie na vybudovanie už
zmieneného ihriska. Podmienkou pridelenia dotácie bola spoluúčasť obce pri projekte vybudovaním základov a podkladu pre
ihrisko na vlastné náklady. Keďže zastupiteľstvo s touto spoluúčasťou súhlasilo už v roku 2007 a splnili sme všetky podmienky
úradu vlády nič nebránilo začatiu výstavby. Dôkazom skutočnosti
dnešnej doby, že keď je snaha a sú peniaze dá sa budovať veľmi
rýchlo je priebeh výstavby ihriska. S výstavbou základov sa začalo
12. marca a 3.apríla bolo ihrisko kompletne pripravené k prevádzke.
Pri príležitosti sprístupnenia ihriska obyvateľom a hlavne žiakom
základnej školy sa konalo slávnostné otvorenie, ktorého súčasťou
bol okrem neodmysliteľného futbalu aj ďalší sprievodný program
– mažoretky, brušné tanečnice a iné. Po slávnostnom otvorení
príhovorom starostu obce Antona Dantera a kultúrnom programe mohli vidieť návštevníci tohto podujatia tri futbalové derby
zápasy Veľký Biel verzus Malý Biel v kategóriách žiakov, seniorov a
starých pánov. Táto športovo kultúrna akcia mala veľký úspech,
keďže následne prebehlo viacero priateľských zápasov z ktorých
posledné sa odohrávali už pri zapnutom umelom osvetlení. V
ďalších dňoch už bolo ihrisko sprístupnené záujemcom a môžem
povedať, že záujem je veľký. Ihrisko je určené v doobedných
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hodinách žiakom základnej školy a v poobedných hodinách
obyvateľom obce. Keďže sa objavili rôzne snahy získať termíny na
ihrisku aj rôznymi cudzími družstvami opätovne upozorňujeme,
že ihrisko je určené pre obyvateľov obce Veľký Biel a podmienky a
možnosti prístupu ako aj rozpis termínov je zverejnený na stránke
www.velkybiel.eu v sekcii šport.
RF

Tamara Kaloudová

David Čapla

Sofia Kissová

Lea Barkolová

Lucia Babicová

Vítame všetkých nových Bielčanov, ktorí prišli na svet za prvý polrok 2010:
Matúš Bombala, Matej Kubiš, Zuzana Šefčíková, Tamara Kaloudová, Lea Barkolová, Sofia Kissová, David Čapla,
Miroslav Ružiak, Lucia Babicová.
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Šport
Futbalový turnaj o pohár starostu
Všetkých priaznivcov futbalu upozorňujeme, že dňa 21.8.2010 sa
na miestnom futbalovom štadióne uskutoční už štvrtý ročník
futbalového turnaja o pohár starostu obce Veľký Biel. Jednotlivé
družstvá sa budú môcť prihlasovať na miestnom obecnom
úrade od piatka 13. augusta do štvrtka 19. augusta. Pri prihlasovaní je nutné predložiť čitateľnú menovitú súpisku mužstva s
minimálnym počtom hráčov 7 a maximálnym počtom hráčov 11.
Súpiska bude musieť byť podpísaná kapitánom a po termíne
19.8.2010 ju už nebude možné meniť ani dopĺňať. Od možnosti
menenia súpisiek v deň turnaja sme upustili na základe
predchádzajúcich negatívnych skúseností. Minimálny vek
každého účastníka turnaja musí byť 15 rokov. V prípade záujmu
väčšieho počtu mládežníckych družstiev je v tomto termíne
možná aj organizácia turnaja pre túto nižšiu vekovú kategóriu.
Okrem aktívnych účastníkov pozívame aj všetkých priaznivcov
futbalu, aby prišli svojimi hlasivkami povzbudiť jednotlivé tými a
vytvorili im pravú futbalovú atmosféru. O sprievodný program a
občerstvenie bude postarané.

9. číslo
júl 2010
NEPREDAJNÉ

www.velkybiel.eu

Noviny obce Veľký Biel

Úvod

Milí Bielčania,
prejeme vám, aby ste strávili tie najkrajšie
letné chvíle s blízkymi a s priateľmi a zažili
veľa zábavy a nezabudnuteľných zážitkov.
Možno medzi ne bude patriť aj Deň obce
Veľký Biel, na ktorý Vás všetkých pozývame.
Redakčná rada Bielčana

Udalosti
Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej
požiarnej zbrojnice

Ping a Pong sú dvaja kamaráti...

Pamätáte sa ešte na starý detský hit s názvom nášho článku?
Ak aj nie, tak veru naše bielske deti sú živým dôkazom, že šport je
cestou nielen k utuženiu tela a ducha, ale aj priateľstva.
Na začiatku tohto kalendárneho roka sme „rozbehli“ krúžok,
ktorý sa točí okolo malej bielej loptičky, rakety a zeleného stola.
PING-PONG, alebo ak chcete stolný tenis, si získal srdcia 15 detí
pod vedením úžasného trénera a človeka p. Milana Nováka, ktorý
do našej obce pravidelne 2x do týždňa cestoval z Bratislavy za
deťmi z našej obce, aby ich zasvätil tajomstvu i láske k stolnému
tenisu. Prihlásené deti neodradilo ani to, že bolo potrebné každý
raz nanovo stavať stoly, keďže sa trénovalo v kultúrnom dome.
Radosť z hry, trénerove rady i šťastie boli už po pár tréningoch viditeľné i na turnaji v Jure pri Bratislave, či na našom
bielskom stolnotenisovom turnaji, kde deti z krúžku statočne
zabojovali. Veď po pár týždňoch za zeleným stolom s raketou v
ruke sa hneď Martinovi Novákovi podarilo obsadiť krásne 4.miesto na turnaji v Jure a Tomáš Novák vybojoval 1.miesto v bielskom
stolnotenisovom turnaji.
Dovoľte sa aspoň prostredníctvom týchto pár riadkov poďakovať OÚ našej obce za podporu tohto krúžku a zapožičanie
priestorov kultúrneho domu pre jeho fungovanie.
Veľkú vďaku vyslovujú najmä deti a ich rodičia aj pánovi
trénerovi Milanovi Novákovi.
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Pri príležitosti Malobielskych hodov sa konalo aj slávnostné otvorenie zrekonštruovanej budovy bývalej požiarnej zbrojnice. Keďže táto
budova už dlhšiu dobu neslúžila svojmu pôvodnému účelu a bola v
dosť zanedbanom stave a aj jej používanie na kultúrno-spoločenské
podujatia bolo z tohto dôvodu dosť obmedzené, pristúpilo vedenie
obce k rekonštrukcii a sfunkčneniu týchto priestorov.
Používané dve miestnosti sa rozšírili o prístupovú chodbu a toalety
a taktiež bývalá garáž sa zmenila na spoločenskú miestnosť. Týmito
úpravami tak vznikli dve nezávislé spoločenské miestnosti, ktoré je
možné obslúžiť z novovybudovanej kuchyne. Slávnostného otvorenia sa zúčastnilo až nečakané množstvo obyvateľov, čo už samo
osebe potvrdilo správnosť rozhodnutia rekonštruovať túto budovu.
Po úvodnom príhovore starostu obce Antona Dantera mala česť
prestrihnúť slávnostnú pásku pani Szalayová Margita manželka už
zosnulého Szalaya Michala, ktorý bol jedným z najdlhšie slúžiacich
členov miestnej organizácie dobrovoľných hasičov. Po slávnostnom
prestrihnutí pásky boli nové priestory vysvätené a prítomný hostia si
ich mohli prvý krát oficiálne prezrieť a taktiež sa pohostiť na pripravenom občerstvení. Veľký záujem vyvolali aj pôvodné fotografie z
akcií bývalých hasičov, ktoré sú vyvesené v prístupovej chodbe a
pripomínajú najkrajšie časy fungovania tejto organizácie.
Od slávnostného otvorenia sa v nových priestoroch konalo už
viacero osláv a keďže sú veľmi vhodné pre menšie oslavy narodenín,
promócií a iných podobných akcií, dúfame, že budú v budúcnosti
hojne využívané.
RF

Bielsky kotlík 2010
Aby sme vám narobili chúťky na guláš, ktorý si môžete opäť
vychutnať na Dňoch obce priamo od víťazov, zaspomíname si na
každoročnú súťaž vo varení tohto výborného pokrmu, Bielsky
kotlík. Súťaž sa konala v máji pri miestnom jazere a teší sa vzrastajúcej popularite medzi obyvateľmi a hlavne medzi súťažiacimi
tímami, ktorích bolo tento rok až 16. Niekoľkočlenné tímy oprášili
svoje originálne receptúry a v kotlíkoch varili od skorého rána až do
zaznenia signálu, ktorý ukončil varenie a zároveň odštartoval
porotcov na ochutnávanie. Atmosféru pri varení vylepšoval hudobný doprovod a moderovanie Dagmar Sanitrovej.
Spomedzi toľkých druhov gulášu (divinový, fazuľový, drobkový)
museli porotcovia vybrať tie chuťovo najlepšie, farebne najkrajšie a
hustotu najprimeranejšie. Tento rok bola však medzi tímami silná
konkurencia a rozhodovanie bolo ťažké. Medzi ocenenými boli
tímy pána Budaja, zväz záhradkárov a zlato získali až dva tímy,
spolok vinárov a minuloročný víťazný tím LSM, ktorí so svojími
vynikajúcimi receptami získali rovnaký počet bodov. Všetci zúčastnení navarili dosť aj pre návštevníkov, takže pery si oblizoval
takmer každý. Nováčikovia zistili, že svoje ingrediencie musia ešte
zlepšiť, aby sa na tom budúcom ročníku umiestnili na vyšších priečkach.
KH

Víťazný tím LSM
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