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Úvod

Vážení Bielčania,
Určite ste si všimli, že prostredie okolo nás sa neustále mení a
zvelaďuje. Ani naša obec nie je vínimkou. V poslednej dobe sa tu
upravilo niekoľko objektov. Teší nás, keď vidíme usmievavé mamičky s deťmi, ktoré sa konečne môžu hrať na novom ihrisku, mladé
ale aj staršie páry na prechádzke v parku, šťastné detičky v zrekonštruovanej materskej škole. Ale podaktorí z nás asi nemajú radosť z
estetického prostredia a nedoprajú ho ani ostatným. Prejavujú sa
ako vandali - vytrhávajú a kradnú kríky a stromy v parku, ničia nové
lavičky a pod. Preto dúfame, že takéto činy sa stanú minulosťou a
viac sa nebudú opakovať a takto ničiť radosť ostatných. Neničme si
to čo pre nás spravili druhý...
Redakčná rada Bielčana

Článok
Čas upratovania
Slnečné leto sa spolu s augustom vykradlo z kalendára aj prírody,
z rekreačných areálov, parkov aj záhrad. Potichu a nevtieravo ho
nahradila melancholická jeseň, šumiaca burčiakom, voňajúca
hubami a vlhnúcim lístím, hýriaca farbami lesov... Búrlivé dni
nových srdcových objavov aj skúseností sú nenávratne preč.
Opäť sa prispôsobujeme rytmu pracovných a školských povinností, občas si prezeráme fotografie uložené v počítačoch či v
albumoch. Triedime zábery z dovoleniek v horách, pri mori a
jazerách, z historických miest. Niektoré z fotografií by mohli byť aj
krajšie.
Mohli by byť krajšie, keby naši priatelia, známi i celkom neznámi
ľudia, ba aj naše a ich deti, skrátka MY všetci sme ctili krásu a
harmóniu prostredia. Keby sme všetci videli nielen svoje potreby,
ale aj miesto, kde ich chceme realizovať. Keby sme necítili iba
potrebu ukázať, čoho všetkého sme schopní, ale keby sme mysleli nielen na SEBA aj na tých, ktorí na tieto miesta prídu po nás.
Na dovolenkové miesta si prinášame zvedavosť, očakávania i
túžbu po ich naplnení; s našimi blízkymi, priateľmi i novými
známymi prežívame chvíle, ktoré nás obohacujú o nové skúsenosti, vzťahy aj pocity. Keď odchádzame, ostáva po nás stopa –
zbavujeme sa toho, čo už nepotrebujeme, čo nás dokonca
obťažuje, k čomu nás už nič neviaže. Ostávajú po nás odpadky –
plastové i sklenené fľaše, mikroténové vrecká aj igelitové tašky,
pivové plechovky aj obaly zo zmrzlín, niekedy aj „zvyšné“ potraviny, ktoré sme nestihli alebo odmietli zjesť. Zanechávame po
sebe odpadky ako dôkaz našej neúcty k životnému prostrediu a
dopúšťame sa neodpustiteľného plytvania potravinami!
Pred aroganciou, ľahostajnoťou či hlúposťou odhadzovačov
odpadkov nás neochránia ani stovky článkov, tisíce informačno-motivačných plagátov a výziev. Stali sa „škodnou“ v našom

Ak sa bude ničiť ďalej, bude z tohto zrekonštruovaného parku
to čo pred necelým rokom - opustené okolie kultúrneho domu.
spoločnom revíre, špiniac do nášho spoločného hniezda. A čo je
ešte desivejšie, my ostatní sme k tomu znečisťovaniu prírody
ľahostajní! Stratili sme snáď svedomie či sme „len“ zbabelí?
Ignorujeme správanie skupiniek, ba i jednotlivcov a presviedčame sa, že TOTO nie je náš problém, že za TOTO nesie zodpovednosť NIEKTO iný. Ale kto je ten INÝ? Odpoveď zrejme poznáme
všetci!
Počas predlžujúcich sa jesenných večerov pri pečenej husacine a
mladom víne spomíname na letné zážitky; v obrazoch z dovoleniek zrejme nepostrehneme niekoľko drobných detailov. Asi
preto, lebo naša otupenosť voči spoločenskému vandalizmu a
jeho následkom už prerástla našu schopnosť vzdorovať zlu.
Odmietame niesť zodpovednosť za zlé myslenie i konanie.
Obrázky z dovoleniek v našej pamäti a fotografie v albume
nemusia byť teda totožné.
text a foto: Juraj Bondora

Toto je reálna fotografia, ktorú nemusíte mať v albume,
stačí keď sa pojdete prejsť okolo nášho jazera.
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Škola

Povedz mi a ja zabudnem, ukáž mi a ja si zapamätám,
nechaj ma to urobiť a ja pochopím
Základná škola sa riadi filozofiou programu Škola podporujúca
zdravie, ktorého cieľom je podnietiť žiakov i učiteľov, aby sa
počas celého roka venovali problematike zdravia a snažili sa
prijať zásady zdravého životného štýlu. Koncepcia našej školy
stojí na troch pilieroch:
»
Prvý pilier - POHODA PROSTREDIA
»
Druhý pilier - ZDRAVÉ UČENIE
»
Tretí pilier - OTVORENÉ PARTNERSTVO
Základným cieľom školy je poskytnúť žiakom všeobecné vzdelanie s vyváženým podielom prírodovedných a humanitných
predmetov, s dôrazom na cudzie jazyky a informatizáciu bežného života. Preto sme v tomto školskom roku v rámci Školského
vzdelávacieho programu zaviedli výučbu informatiky a angličtiny od 1. ročníka a od 6. ročníka žiakom pribúda ďalší cudzí jazyk
– nemčina. Na podporu rozvoja riadiacich a podnikateľských
zručností mladých ľudí v tomto školskom roku testujeme
vyučovanie predmetu „Podnikanie v cestovnom ruchu“ v rámci
krúžku. Od školského roku 2010/2011 ho plánujeme zaradiť do
Školského vzdelávacieho programu ako predmet pre žiakov 8.
ročníka podľa učebných osnov schválených Ministerstvom
školstva SR. Predmet informatika je implementovaný do
všetkých učebných predmetov – žiaci na každom predmete
pracujú s počítačom, učia sa tvoriť projekty, riešia on-line testy
a pod. Na podporu informatických zručností sme zakúpili
e-learningový výučbový program vhodný na samostatné
štúdium, precvičenie učiva a prípravu na testovanie. V škole
máme 12 žiackych počítačov a dva dataprojektory. V rámci
projektu „Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ“ získame
ďalších šesť počítačov, notebook a dataprojektor, ktoré budú
predstavovať základné vybavenie novej jazykovej učebne. Pre
žiakov prvého stupňa chceme ešte v tomto školskom roku
zriadiť multimediálnu učebňu s interaktívnou tabuľou e-Beam.

V tomto školskom roku sme zriadili odbornú učebňu fyziky,
chémie a biológie. Pre žiakov a ich rodičov sme vytvorili novú
internetovú stránku (www.zsvelkybiel.edupage.org), kde nájdu
všetky informácie o škole (rozvrh hodín, jedálny lístok, elektronickú žiacku knižku atď.). Na podporu spolupráce žiakov,
rodičov a školy sme zaviedli konzultačné hodiny, v rámci
ktorých rodičia môžu navštíviť vyučujúcich a žiaci využiť
možnosť vysvetlenia učiva, ktoré im robí problémy.
V tomto školskom roku na škole pracuje 10 záujmových krúžkov,
z ktorých spomeniem iba dva – a to krúžky pre žiakov 9. ročníka,
v rámci ktorých sa podrobne pripravujú na Testovanie zo
slovenského jazyka a literatúry a matematiky.
Školský rok sa ešte len začal a už sa môžeme pochváliť aj prvým
úspechom – Mariana Doronyayová z VIII. A triedy pod vedením
p. uč. Jany Červíkovej získala v okresnom kole aranžovania 2.
miesto. Srdečne blahoželáme.
Na záver chcem poďakovať všetkým kolegom, p. Kúdorovi a p.
Kúdorovej, ktorí svojim prístupom pomáhajú vytvoriť takú
školu, v ktorej sa dobre cítia deti aj učitelia. V neposlednej rade
chcem poďakovať aj bývalej pani riaditeľke Mgr. G. Barkolovej a
pánu starostovi p. A. Danterovi za pomoc a milé privítanie vo
Vašej obci.
Mgr. Daniela Romanová, riaditeľka školy

Príroda

Óda na topole
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Zmizli náhle, akoby sa po nich zľahla zem. Reč je o vysokých
topoľoch, ktorých koruny pomáhali chrániť proti vetru a tienili,
až kým nezapadalo slnko nad domovmi obyvateľov Novej
ulice.
Tiež mali svoj príbeh. Rástli s miestnymi deťmi, z ktorých
mnohí sú dnes už starousadlíci, boli ich spriaznené duše, keď
mali okolo nich cestu. Robili spoločnosť miestnemu potôčiku,
ktorý slúžil na závlažovanie okolitých polí a políčok. Boli
automatickou súčasťou života miestnych obyvateľov a teraz sú
nenávratne preč.
Prečo??? Pýtali sme sa, pátrali, hľadali o nekalých úmysloch
spriadali teórie... Nakoniec sme odpoveď našli. Odpoveď
jednoduchú, pre obyvateľov Novej ulice a jej priľahlých ulíc
síce nečakanú, ale pochopiteľnú... Bolo treba rozšíriť potok.
Bodka. A tak po zrúbaní zelených krásavcov na jednej strane
potoka, naskytol sa nám pohľad na drvenie obrovských
kmeňov na triesky o veľkosti zápaliek. Burácajúci stroj urobil z

majestátnych stromov obrovskú hromadu pilín, ktorá o pár dní
bez jedinej stopy zmizla. Tak skončila životná púť stromov s
nízkou kvalitou dreva, ale s vysokým úžitkovým potenciálom.
Miroslava Neumannová

0becná organizácia

OKRESNÁ VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY A KVETOV
VEĽKÝ BIEL, 19. - 21. 9. 2009
Medzi významné veľkobielske podujatia sa v tomto roku
zaradila aj dvojdňová Okresná výstava ovocia, zeleniny a
kvetín (19. - 20. 9. 2009), ktorej súčasťou bola aj súťaž v aranžovaní kvetín. Poverenie jej prípravou bolo pre výbor ZO Slovenského zväzu záhradkárov nielen uznaním jej dlhodobých
aktivít, ale najmä schopnosti veľkobielskych záhradkárov a
pestovateľov usporadúvať mimoriadne hodnotné výstavy
ovocia, zeleniny a kvetín.
69 vystavovateľov z bratislavského kraja (Báhoň - 4, Čataj - 5,
Igram - 3, Ivánka pri Dunaji - 9, Kaplná - 8, Malacky - 1, Nová
Dedinka - 1, Rovinka - 6, Senec - 1 a Veľký Biel - 31) predstavilo
327 druhov ovocia, zeleniny a citrusov, zaváranín a semien,
bonsajov a kaktusov. Vystavovatelia sa pochválili aj netradičnými odrodami hrozna, mäsožravými rastlinami i včelými
produktmi. Deti z materskej školy vystavili zeleninové
rozprávkové postavičky, spoločnosť Plantago pripravila na
pódiu atraktívnu expozíciu okrasných drevín. Aj keď mnohí
Bielčania cez víkend uprednostnili návštevu vinobrania v
Pezinku, exponáty si v kultúrnom dome pozrelo takmer 600
návštevníkov z Veľkého Bielu, okolitých obcí, ale i z Bratislavy.
Všetci návštevníci, vrátane funkcionárov SZZ, sa zhodli na
jednom: okresná výstava vo Veľkom Bieli bola excelentná a
môže slúžiť ako vzor pre budúcich usporiadateľov. Organizátori nastavili latku estetickej úrovne veľmi vysoko!

pod vedením Ing. Milana Fialu ocenili najkrajšie kolekcie. V
kategórii jabĺk získal 1. miesto Štefan Takács z Veľkého Bielu,
za kolekciu Rubín získal Ing. Milan Fiala (Čataj) 2. miesto a 3.
miestom získali jablká Mutsu Viliama Urbanoviča (Čataj). V
kategórii hrušiek porota rozhodla takto: 1. miesto získal
Ladislav Pethõ z Báhoňa, 2. miesto Vladimír Vittek z Kaplnej a
3. miesto Judita Uherčíková z Čataja.
Ocenenia za najkrajšie kolekcie si podelili Štefan Baksa z
Báhoňa (1. miesto - kolekcia č. 33, jablká), Jozef Valček z Ivanky
pri Dunaji (2. miesto - kolekcia č. 59, hrozno a papriky) a Jozef
Kakas z Veľkého Bielu (3. miesto - kolekcia č. 4, ovocie a zelenina). Cenu starostu získal Imrich Gaál z Veľkého Bielu za kolekciu ovocia, zeleniny a včelích produktov. Všetci ocenení získali
diplomy a drobné vecné dary od ZO SZZ, no určite
najvýznamnejšie je pre nich práve umiestnenie v okresnej
súťaži. Okresnú výstavu ovocia, zeleniny a kvetín už vo
vestibule kultúrneho domu uvádzali tematické maľby a
kresby detí Z materskej školy v Kaplnej a žiakov zo Základnej
školy v Báhoni.
Časť exponátov darovali organizátori výstavy deťom v obecnej materskej školy a základnej škole, časť Domovu sociálnych
služieb Nezábudka pre deti a dospelých v Turni, ktorý poskytuje domov 44 ťažko zdravotne postihnutým deťom a
mladým ľuďom. Vedenie domova organizátorom písomne
vyjadrilo „srdečné poďakovanie za poskytnutie veľkého
množstva ovocia a zeleniny“ pre svojich klientov.
Vďaka za prípravu a realizáciu výstavy patrí opäť takmer dvom
desiatkam členov ZO, ktorí tradične a bez nároku na odmenu
s radosťou priložili ruku k dielu! Škoda, že ani také významné
podujatie akým Okresná výstava ovocia, zeleniny a kvetín
určite bola, nemotivovalo väčší počet členov ZO k pomoci.
Napríklad kvôli dobrému pocitu z priateľskej atmosféry počas
prípravy podujatia či pre úspech podujatia...
Text a foto: Juraj Bondora

Výstavu otvoril o 15. hodine otvoril tajomník Okresného
výboru SZZ Bratislava-okolie Ing. Henrich Menke spoločne so
starostom obce Antonom Danterom. V pondelok 21. 9. 2009
bola výstava od 9. do 12. hodiny otvorená pre školskú mládež.
Pred oficiálnym otvorením odborná porota (predsedkyňa
Jana Varínová - Senec, Ing. Jana Gubániová - Báhoň, Martina
Krajčovičová - Čataj) vyhodnotila najzaujímavejšie a najkvalitnejšie vertikálne aranžmány Fríza zo sušených alebo živých
kvetov. Prípustný tvar bol knihový, podlhovastý alebo oválny.
V kategórii dospelí získala 1. miesto Diana Holubová zo Senca
(284 b.), 2. miesto Lýdia Nenčevová z Veľkého Bielu (251 b.) a 3.
miesto Jela Blažíčková z Malaciek (250). V kategórii mládež
ocenila porota 1. miestom prácu Martiny Kisovej zo Senca
(280 b.), Mariana Doronayová získala 2. miesto (271 b.) a na 3.
mieste sa umiestnila Dominika Bacigálová (248 b.) - obe z
Veľkého Bielu.
Porotcovia Ladislav Pethõ z Báhoňa a Emil Hubina z Malaciek
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Udalosť

DEŇ OBCE
Ako sa už stalo tradíciou, aj tento rok sa uskutočnila najväčšia
slávnosť našej dedinky. 29. august je deň keď oslavujeme Deň
obce. Tento ročník – 4. ročník bol výnimočný hneď po niekoľkých
stránkach. Prvou, už z diaľky viditeľnou novinkou, bol obrovský
stan, pod ktorým prebiehalo celé podujatie. Organizačný tím sa
poučil z predchádzajúcich ročníkov, keď program prekazil vietor a
dážď. Tento rok sa poistili stanom na dvore základnej školy, do
ktorého sa zmestilo viac ako 1000 ľudí. Druhou novinkou, nemenej
významnou bol vláčik premávajúci po celej dedine počas celého
dňa. Vláčik urobil radosť nielen deťom, ale aj dospelým a návštevníkom, ktorí si mohli prezrieť našu obec. Nemôžme však zabudnúť
ani na skákací hrad a stánky s bláznivými parochňami či iným
sortimentom, z ktorého sa deti tešili. Pochutnať sme si mohli aj na
tradičných skalických trdelníkoch, na ktoré sa dlho čakalo preto,
lebo boli naozaj vynikajúce. Ďalšou novinkou bol nápad kultúrnej
komisie zorganizovať výstavu, kde by sa mohli prezentovať
obecné organizácie, ale aj samotní obyvatelia Veľkého Bielu, ktorí
mohli predstaviť svoje zaujímavé práce a výrobky. Výstava prebiehala v základnej škole, kde ju aj slávnostne otvorili starosta obce
Anton Danter, starosta obce Szany Németh Gergely a predseda
kultúrnej komisie Ján Krajčovič.

Pred prvým vystúpením sa konala slávnostná svätá omša, ktorú
celebrovali miestny pán farár Adamkovič, pán farár Peter Farkaš,
rodák z Veľkého Bielu a prizvaný pán farár Nagy Peter z maďarskej
dedinky Cell Dömölk. Nasledoval obed pre sponzorov a pozvaných hostí a potom sa to konečne začalo. Odovzdávali sa ceny:
ďakovnú plaketu za úspešnú reprezentáciu a 1.miesto v aranžovaní dostala Dominika Bacigálová, učiteľka Mgr. Červíková, cenu za
úspešnú účasť vo výtvarnej súťaži Veľký Biel mojimi očami RnDr.
Ladislavovi Šikulovi, Marianne Jankovej, Diane Takácsovej a nakoniec dar pre starostu obce Szany. Nasledovali malé roztlieskavačky
s moderným tancom a malí škôlkari s ľudovými piesňami a tančekom. Dokonca sa poďakovali za „novú škôlku“ prostredníctvom
básničky.

Vystúpenie našich škôlkarov

Otvorenie výstavy
Na výstave sa prezentovali 3 obecné organizácie – Spolok
vinohradníkov, vinárov a priateľov vína, Slovenský zväz záhradkárov, Klub dôchodcov, miestna základná a materská škola, futbalový
klub ŠK SFM Senec – Veľký Biel a občania, ktorí prihlásili svoje
zaujímavé práce. Prezentačná výstava zožala úspech a vystavovatelia sa tešili z vysokej návštevnosti. Prekvapením bol aj nezvyčajne pestrý program, ktorý tvorilo 9 speváckych, hudobných a
tanečných skupín.

Pri ľudových piesňach zostala aj skupina CM Višňa, ktorá k nám
prišla až z Českej republiky.
V zahraničí ostali aj tanečníčky zo skupiny Tropical dance, ale iba
štýlom tanca, ktorý nám s radosťou predvádzali. Videli sme sambu,
čaču, havajské tance, tance z Afriky, z Kuby, ale aj orientálne tance
v zvodných kostýmoch. Tanečnice vystriedal tvrdší štýl hudobnej
skupiny Grobiani. Rockové zoskupenie z Chorvátského Grobu
zabavilo len tie „tvrdšie povahy“. Medzitým sa na ihrisku odohrával
futbalový zápas medzi starými pánmi z Veľkého Bielu a Szany-u.
Po niekoľkých odohraných zápasoch sa našim starým pánom
podarilo zvíťaziť. Rockové „rošambo“ vystriedali jemné hlasy
spevokolu Harmonia z maďarského Szany-u, ktorý zaspieval
známe muzikálové a filmové piesne. Zábava sa rozprúdila hneď,
keď vystúpila domáca a obľúbená hudobná skupina Nostalgia.

Miestna skupina Nostalgia
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Slávnostná svätá omša

Tí menej hanbliví sa zdvihli z lavičiek a začali víriť prach na tanečnom parkete. Rôznorodý repertoár Nostalgie však nenechal
nikoho sedieť na stoličkách a tak sa k tancu a zábave pripojili ďalší
a ďalší. Členovia skupiny prichystali pre pána starostu prekvapenie. Venovali mu členské tričko Nostalgie. Parket nenechala
vychladnúť ani ďalšia populárna skupina, tentokrát pre mladšie

Udalosť
ročníky - Smola a Hrušky zo Spišskej Novej Vsi. Starší či mladší,
tancovali všetci. A tí, ktorí netancovali, tí si pochutnávali na maďarskej kuchyni. Aj keď mali niektorí výhrady voči občerstveniu, obsluhe sa to tak nezdalo, pretože sa zjedlo a vypilo všetko čo tam mali.
Naraz sa návštevníci vyhrnuli von zo stanu a hľadali si najlepší
výhľad na začínajúci ohňostroj. Farebné rakety odpaľované rovno
zo školskej strechy pišťali a búchali jena za druhou. Keď však
obecenstvo začulo prvé tóny a spev skvelej rock and roll-ovej
skupiny Devil Street 13, parket sa okamžite zaplnil a všetci „džemovali“ ako za starých čias. Aj keď už bola pokročilá hodina, všetci
vyzerali ako keby sa práve prebudili. Rock and roll-ová zábava
trvala takmer dve hodiny a niektorí už tancovali z posledných síl,
ale predsa.

Výstava klubu dôchodcov

Výstava záhradkárov
Zábava v plnom prúde
Bláznivá štvorica mladých chalanov z Tomášova zabávala okolie
rôznymi výstrelkami, napríklad ako keď „basák“ vbehol medzi
obecenstvo a tanečníkov, alebo ako spevák s originálnym „elvisovským“ mikrofónom spieval na parkete medzi tancujúcimi. Pri
takomto výkone neostalo ani jedno čelo suché.
Skupina Devil street 13

Prezentácia vinárov

A nestihlo sa vyschnúť ani keď začala hrať Senecká skupina Alias,
ktorá hrala klasické „zábavové“ hity. Zábava trvala do skorého rána,
až kým posledný hosť neodišiel. Dúfame, že ste boli medzi tými,
ktorý si Deň obce naplno užili a vychutnali. A tí, ktorí ste oň prišli,
Vám ponúkame aspoň časť fotografií z tohto výnimočného dňa.
Ostatné fotografie nájdete na internetovej stránke obce
www.velkybiel.eu. A na záver, chcem v mene redakčnej rady
poďakovať organizátorom a pánovi starostovi za zorganizovanie
takéhoto dňa, na ktorý sa bude dlho spomínať.
text a foto: Katarína Horváthová

Poďakovanie starostu
V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým sponzorom, ktorí
prispeli finančne alebo materiálne a bez ktorých by sa toto podujatie neuskutočnilo. Ďalej tiež všetkým tým, ktorí pomáhalis prípravou Dňa obce. Osobitne sa chcem poďakovať kultúrnej komisii,
ktorá zorganizovala prezentačnú výstavu a takisto vystavovateľom, ktorí prispeli svojimi prácami a výrobkami k bohatšiemu
kultúrnemu zážitku. Dúfam, že takýto výnimočný deň spolu zorganizujeme aj na budúci rok. Ešte raz Vám všetkým veľmi pekne
ďakujem.
Starosta obce Anton Danter

Výstava škôlkarov a školákov

Vystúpenie roztlieskavačiek
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Jubilanti

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
V mesiacoch august a september 2009 sa títo spoluobčania dožili významného jubilea:
90 roční:

Pappová Mária

70 roční:

Takács Štefan
Vargová Elena
Rusnák Ján
Valenská Helena

Noví Bielčania

60 roční: Bačinská Jolana
Homolová Viera
Bachratá Júlia
Janovčíková Alžbeta
Vöröš Elemír
Knapová Helena

Vítame všetkých nových Bielčanov, tentokrát v zložení dievčenskej štvorice, ktoré prišli na svet v auguste a septembri tohto roku.
Sú to: Katarína Pomšárová, Monika Batošková, Viktória Kapková, Patrícia Kušnírová.

Katarína Pomšárová

Viktória Kapková

Prosíme všetkých čerstvých rodičov, aby nám posielali fotky svojich detí na e-mailovú
adresu velkybiel@velkybiel.eu, aby sme ich mohli uverejniť v ďalšom čísle Bielčana.

Všimli sme sii
Hody vo Veľkom Bieli

Dňa 13. 9. 2009 sa u Veľkobielčanov hodovalo. Očakávania
veľkých osláv sa nenaplnili, pretože plánované otvorenie
parku a hodová zábava boli zrušené. Park sa neotvoril ani
oficiálne neskolaudoval, pretože firma, ktorá stvabu zabezpečovala, musela dokončiť posledné úpravy okolia. V nedeľu sa
však aspoň deti mohli zabaviť a vyblázniť na skákacích hradoch
a elektrických autíčkach, ktoré poskytla obec úplne zadarmo.

Naše baby sa rozhýbali vďaka aerobiku
]GRZ`YGSHGZGTMUINGING\OKTTKYK]GRZ`X[SHGYRU]LU^ZXUZVGYUJUHRK
]GRZ`YGSHGZGTMUINGING\OKTTKYK]GRZ`X[SHGYRU]LU^ZXUZVGYUJUHRK

V septembri sa začalo v kultúrnom dome pravidelné cvičenie
aerobiku pre začiatočníkov. Na cvičenie zavítali všetky vekové
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Patrícia Kušnírová

kategórie: od malých dievčat až po staršie dámy. „Je to zábava
spojená s posilňovaním pri dobrej hudbe,“ povedalo jedno z
dievčat. Ak sa chcete odreagovať a urobiť niečo dobré pre
svoje telo, príďte aj Vy každý pondelok a stredu o 19:00 hod.
do kultúrneho domu.

Upozornenie - zmena ordinačných hodín u MuDr. Bendovej
Od 1. decembra 2009 sa menia
Bendovej praktického lekára pre
hodiny: Pondelok - Utorok
Streda
Štvrtok - Piatok

ordinačné hodiny u MuDr.
dospelých. Nové ordinačné
08:30 - 12:30
12:00 - 17:00
08:30 - 12:30

Pozvánka
Pozvánka do
do tančiarne
tančiarne
Hodiny spoločenského a skupinového tanca,
plné magickej hudby v kruhu priateľov
a tanečných nadšencov

Tešíme sa na Vás každý štvrtok
od 18.30 v kultúrnom dome
vo Veľkom Bieli

Katarína a Martin Rusko

Bližšie informácie získate na t. č. 0903 205 779

Rozhovor

Voda, voda - samá voda
Väčšina z nás chodí v lete k vode, zaplávať si popri opaľovaní,
hraní volejbalu či posedávaní pri chladených nápojoch; s rozkošou si zapláveme pár desiatok, možno i stoviek metrov. Niektorí
z nás plávajú dokonca štýlovo, ba aj rýchlo, alebo ďaleko, niektorí dokonca plávaním preverujú svoje fyzické a psychické
možnosti. Rastie počet športových i rekreačných potápačov,
mnoho turistov skúša kaňoning. Voda je pre väčšinu z nás synonymom relaxu a pohody v prírode.
Len pre niekoľko stoviek ambicióznych mladých Slovákov je
plávanie čímsi iným - výkonnostným športom, ktorému zasvätili
tisíce tréningových hodín v bazénoch, posilňovniach a na bežeckých tratiach. Jeden z najúspešnejších býva (aspoň občas) vo
Veľkom Bieli. Michal Navara (23) z Mierovej ulice pláve závodne
15 rokov.
Pre mladých vrcholových športovcov bývajú vzorom ich rodičia vtedy preberajú imaginárnu štafetu a snažia sa byť lepší ako ich
vzory. Alebo ich rodičia proste „dajú na šport“ a dieťa tráp sa budeš hviezdou! Alebo športovú kariéru začínajú na popud
priateľov či školy. Čo k závodnému plávaniu priviedlo teba?
Keď sa rodičia rozhodli presťahovať z bratislavskej Petržalky do
Veľkého Bielu, zistili, že kúsok od domu je rekreačné jazero. Aby
nebolo kúpanie v ňom pre mňa nebezpečné, zapísali ma do
plaveckého klubu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Onedlho si tréneri všimli, že mi to ide, že mám na plávanie talent.
Navrhli rodičom tréningový program a tak som začal „chodiť na
plávanie“. Po približne ročnom tréningu som ako deväť ročný
začal plávať súťažne.
V žiackej kategórii si bol 53-krát majstrom Slovenska a 12-krát si
získal medailu na európskych pretekoch. Bol to pre Teba úspech
alebo si chcel dosiahnuť viac?
Úspechy to rozhodne boli, no keď som zistil, že moje cieľové časy
boli takmer vždy výrazne lepšie ako časy súperov, rástla aj moja
túžba po významnejších úspechoch. Keďže moje výsledky boli
spravidla o kategóriu lepšie ako tých najlepších žiakov, od 12 do
14 rokov som štartoval aj na medzinárodných európskych
súťažiach - opäť s výbornými umiestneniami. V tom období sme
plávali všetky disciplíny a všetky dĺžky.

Mimochodom, kde si vtedy býval a kam si chodil trénovať?
Asi rok som chodil na tréningy do centra Bratislavy z Petržalky,
potom ma otec vozil z Veľkého Bielu. Tréningy začínali o 6.

hodine, potom som šiel do školy, popopludní som sa učil ako
každý žiak. V juniorskej kategórii som denne trénoval 8 hodín!
Večná dilema; tréning - škola, musím byť dobrý v škole, ale
chcem byť aj (čo) najlepší v plávaní! Ako si riešil tento rozpor?
Základom pre oboje je pohoda, vytvorenie presného „pracovného rytmu“ - tým sa dá zvládnuť škola aj tréningová záťaž. Na
gymnáziu som mal upravený študijný program, pretože od 15
rokov náročnosť tréningov rastie. Pri minimálnej námahe som
štúdium zvládal aj popri zvýšenom objeme tréningových hodín.
Tréning sa prispôsobuje individuálnym schopnostiam a talentu každého plavca. Ako funguje tréning pod taktovkou ideálneho trénera?
Ak sa tréner oboznámi s potenciálom, očividnými i latentnými
možnosťami zverenca, ak vie, ako ho motivovať, ak ho neberie
ako „kus“, ale ako človeka, s ktorým môže dosiahnuť mimoriadne
úspechy, je to skvelé. Ak si však tréner len robí svoju prácu a o
svojho zverenca ani o moderné trénerské systémy sa nezaujíma,
môže aj talentovaného a odhodlaného plavca doslova potopiť. V
zahraničí aj plaveckí tréneri uplatňujú vo vzťahu k plavcom
psychológiu - výhradne pracovný vzťah sa tak mení na vzťah
dvoch dospelých ľudí, ktorí hľadajú najlepšiu cestu k úspechu
plavca. Od stredoškolského veku je individuálna príprava
športovcov nevyhnutnosťou, osvedčila sa aj kolektívna spolupráca napr. u cyklistov. Slabší môžu pomôcť výkonnejším a
zároveň sa od nich priučiť a priblížiť sa ich výkonom. To tiež
umožňuje rozšíriť kvalitnú členskú základňu pre úspešnú reprezentáciu Slovenska.
Športová výstroj plavca vraj nie je finančne tak náročná ako,
povedzme, lyžiarska. Je to však skutočne tak? Ako sa na
Slovensku financuje taký individuálny šport, akým je plávanie?
Je to skutočne omyl. Ceny tréningových i pretekárskych plaviek
sa pohybujú v stovkách eur, lacné nie sú ani špeciálne osušky,
obuv či množstvo plavecklých pomôcok. Ale potrebujeme aj
niekoľko druhov športových súprav na suché tréningy, dokonca
aj špeciálnu (samozrejme drahšiu!) stravu... Výkonnostné plávanie možno dnes robiť na špičkovej úrovni výhradne v réžii
solventného klubu. Po nemeckom klube VfL Sindelfingen, kde
som hosťoval v sezóne 2006 - 2007, som takúto podporu našiel v
J&T Sportteam Bratislava. Klub nám vytvára výborné tréningové
podmienky, disponuje skvelým technickým zázemím, všestranne sa stará o pretekárov.
V juniorskej kategórii si získal „len“ 42 titulov a vytvoril si 5
slovenských rekordov. Je konkurencia medzi juniormi väčšia
ako medzi žiakmi? Zdá sa, že sa Ti medzi juniormi darilo viac v
zahraničí ako doma!
Už juniori sa špecializujú na obľúbené disciplíny a trate; vyselektujú sa medzi nimi ambiciózni pretekári, niektorí sú naozaj
výnimoční. Tí najlepší sa dostávajú na zahraničné súťaže aj do
vyššej vekovej kategórie - výsledky nás diferencujú, preto
konkurencia nie je väčšia, ale skôr kvalitnejšia.
Za významnejšími, resp. kvalitnejšími pretekmi treba chodiť do
zahraničia, na Slovensku máme len Slovenský pohár. Skúsenosti,
dobré umiestnenia i dobré meno môžem získať len na zahraničných súťažiach, preto som už ako junior viac cestoval na zahraničné podujatia.
pokračovanie na ďalšej strane ››
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Šport
Šport
Mužská kategória je už asi iná kategória. Napriek tomu si aj v nej
vytvoril 8 slovenských rekordov a 48-krát si zvíťazil na medzinárodných prestížnych pretekoch v Česku, Kanade, Maďarsku,
Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Slovensku... Čo pre Teba znamenali
tieto úspechy?
Takéto preteky sú výbornou prípravou na najvýznamnejšie podujatia sveta - majstrovstvá a olympiádu. Účasť na nich mi pomáha
zistiť, či som medzi špičkovými plavcami alebo kdesi „v poli“. Aj
kontakt so svetovými plavcami je dôležitý, môžem získať mnoho
podnetov a inšpirácií, ale najmä silnú motiváciu!
Tvoja zatiaľ ostatná sezóna mala byť už posledná. Čo Ťa motivovalo k návratu do bazénov?
Vrcholom sezóny 2009 boli v júli a auguste Majstrovstvá sveta v
Ríme. Na začiatku sezóny (január až marec) zvyknem plávať asi
200 km mesačne, cíbrim techniku záberu, snažím sa vnímať svoj
pohyb vo vode a získavať cit pre ňu, aby som mal dobrý základ pre
tréning konkrétnych disciplín. Následne začnem znižovať
kilometráž a zameriavam sa na vybrané disciplíny. Trénujem
štarty a tzv. vyvlnenie (práca tela pod vodou po štarte), dohmaty a
obrátky, nesenie hlavy i tela, čo je veľmi individuálne. V tomto
období trénujem aj beh, posilňujem s činkami a pomocou gumených pásov simulujem namáhavé zábery rukami. Pred vrcholným
podujatím ladím 6 až 12 týždňov kondíciu. Ide o špecifickú tréningovú prípravu zameranú na výbušnosť a svižnosť - znižujem
dávky a usilujem sa dosiahnuť razanciu pohybu, čo najvyššiu
rýchlosť. Počas prípravy do detailov „brúsim“ štýl záberov, štarty a
obrátky v rýchlom pohybe. To je bežný systém prípravy.
Pred zimnou sezónou 2007 mi však diagnostikovali ochorenie,
ktorého liečba ma z tréningov vyradila aj v roku 2008! Plávať som
začal až vo februári 2009. Dokonca som uvažoval nad ukončením
kariéry, no predsa som to ešte skúsil s novým trénerom v Dukle
Banská Bystrica. Po 4 mesiacoch som bol presvedčený, že končím.
Nedarilo sa mi a počas sezóny som na pretekoch neplával podľa
mojich predstáv. Vyhral som síce preteky v Žiline, ale môj čas
nestál za veľa. S vrcholovým plávaním som sa chcel bez špecifickej
prípravy rozlúčiť na júlových Majstrovstvách SR. Využil som ešte
možnosť a splnil som limit na MS v disciplínach 50 m voľný spôsob
a 50 m motýlik. Následne som absolvoval tri týždňe na sústredeniach a „narýchlo“ som sa pripravoval na svetový šampionát. V
Ríme som napriek nedostatočnému tréningu zaplával nad očakávania, čo milo prekvapilo najmä mňa samého. Umiestnenia na
prvý pohľad nie sú ktovieaké okúzľujúce, ale časy som mal veľmi
kvalitné. Kým na svetovom šampionáte 2008 plavci s rovnakými
časmi bojovali o 16 členné semifinále, v Ríme to stačilo „len“ na 52,
resp. 54 miesto! 50 m motýlik som zaplával za 24.26 sekúnd
(slovenský rekord), čo mi vynieslo 54. miesto (219 účastníkov). Na
postup do semifinále mi chýbalo 69 stotín sekundy! 50 m kraul
som zaplával za 22.93 sekúnd - to stačilo na 52. miesto (227 účastníkov); chýbalo mi 80 stotín sekundy. Prekonal som síce slovenský
rekord, ale kolega z reprezentácie bol ešte o 2 stotiny rýchlejší.
Treba si uvedomiť, že v rozmedzí jedinej sekundy sa dnes nachádza asi 90 plavcov, takže aj z tohto pohľadu je moje umiestnenie
veľmi úspešné. A keďže môj niekdajší nemecký aj súčasný sloven-

ský tréner veria, že som perspektívny a disponujem nevyčerpateľným fyzickým aj štýlovým potenciálom a doteraz som celkom
nevyužil ani svoj prirodzený talent, budem určite v tréningoch
pokračovať!
Ako teda vidíš svoju budúcnosť?
Pripravujem sa na novembrové preteky Svetového pohára v
Štokholme a Berlíne, v decembri ma čakajú Majstrovstvá Európy v
krátkom bazéne v Istanbule. Ak budem zdravotne v pohode a
podarí sa mi dokonale vyladiť formu, v auguste 2010 určite
nevynechám Majstrovstvá Európy v Budapešti (dlhý bazén) a
hneď potom sa teším na Majstrovstvá sveta v Dubaji. No a mám
jeden neuskutočnený cieľ - aby mi konečne po dvoch vynútených
a smolných pauzách konečne vyšla účasť na olympiáde v Londýne v roku 2012! Môj tréner je presvedčený, že aj o tri roky budem
mať veľmi dobré umiestnenie. To je pre mňa mimoriadne silná
motivácia a určite sa na tento dlhodobý cieľ budem intenzívne
pripravovať!
Držíme Ti palce k úspešnemu návratu medzi slovenskú i svetovú
plaveckú elitu a prajeme veľa fotografií zo stupňov víťazov - aj z
toho olympijského!
Ďakujem za rozhovor!
Juraj Bondora

Výsledky
Futbalový turnaj o pohár starostu
Dňa 9. augusta 2009 sa na miestnom
futbalovom štadióne uskutočnil
futbalový turnaj o pohár starostu
obce. Turnaja sa zúčastnilo 9 mužstiev,
ktoré tvorili obyvatelia našej obce.
Mužstvá boli delené do dvoch skupín,
päťčlennej a štvorčlennej. V rámci
skupiny hral každý s každým, 2x10
resp. 2x13 minút. Mužstvá, ktoré sa v rámci skupín umiestnili na
prvej a druhej priečke, postúpili do vyraďovačky, v ktorej sa
bojovalo o medailové priečky.
Konečné výsledky turnaja boli nasledovné:
1. miesto > Sexi team – v zložení Fülöp Róbert, Fülöp Peter, Fülöp
Michal, Tóth Alexander, Volnár Jozef, Petrovič Karol, Vígh Karol,
Horváth Martin, Horváth Jozef, Valent Marcel
2. miesto > A je to – v zložení Bozsik Ľudovít, Škrabák Roman,
Švarda Tibor, Vafek Jozef, Banzi Pavel, Neszméry Ján, Szalay Ľudovít, Szabados Michal
3.miesto > PLASTEX-Gold star – v zložení Várady Róbert, Várady
Ľuboš, Puss Roman, Kováč Rudolf, Válek Dušan, Królik Martin,
Nagy Marek, Sós Miroslav, Bognár Attila, Novák Zoltán
Najlepší brankár : Fülöp Michal
Najlepší strelec : Szabados Michal

800 výtlačkov
, Lucia Fülöpová, Martin Fülöp
Jazyková korektúra: Mgr. Jarmila Franková
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