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Noviny obce Veľký Biel

Úvodník
Jeseň - to nie je len pomenovanie ročného obdobia,
ale čas kedy po horúcom lete opäť štartujeme pracovný
výkon na plné obrátky či už v zamestnaní alebo v školských
laviciach. Iní zasa zbierajú úrodu po niekoľkomesačnej
starostlivosti a pripravujú i vyrábajú zásoby na zimu.
Aj my sme sa znova rozbehli a zhromaždili niekoľko
informácií, zaujímavostí či správ z posledných mesiacov a
pretvorili sme ich do nového čísla obecných novín. Veríme,
že si ho s potešením prelistujete v posledných lúčoch
babieho leta. Poďme si ho teda spoločne vychutnať!
redakčná rada Bielčan

Príspevok

NAJKRAJŠIE JABLKO SLOVENSKA
„Jablko odrody Pinova“ od pestovateľa Milana Rendeka z Veľkého Bielu sa stalo absolútnym víťazom 24. ročníka
prestížnej celoslovenskej súťaže O najkrajšie jablko. Súťaž
vyhodnotili v piatok 11.10.2019 v rámci 10. ročníka výstavy
ovocia, potrieb pre záhradkárov, včelárov a farmárskych
produktov Jahrada na trenčianskom výstavisku Expo Center.
Pán Rendek sa podľa vlastných slov venuje pestovaniu jabĺk
intenzívnejšie len niekoľko rokov. Do súťaže prihlásil štyri
jablká, tri z nich sa umiestnili v elitnej pätnástke. „Vysadili sme
ovocné stromy na pôvodne planom pozemku. Stromčeky majú
teraz päť rokov a aby sa nevysilili, robíme prebierku. Na
stromoch nechávame len tie najsilnejšie jabĺčka a výsledok je
toto," skonštatoval pán Rendek s tým, že to bola jeho súťažná
premiéra na celoslovenskej úrovni. Gratulujeme.
Zdroj: TASR, Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Pozvánka

BABIE LETO PRI BIELSKOM JAZERE (foto: archív)

Na návšteve

NÁVŠTEVA KLUBU DÔCHODCOV
Ako sme v lete sľúbili, tak sme aj učinili. V októbri sme
navštívili aj náš druhý klub dôchodcov pôsobiaci v našej obci.
Avšak mali by sme po správnosti napísať že „prvý klub“,
nakoľko Klub dôchodcov Veľký Biel bol založený už v roku 1980
a pretrval dodnes. Dnes má klub 45 členov a schádzajú sa
zvyčajne každú druhú nedeľu v mesiaci. Predsedníčkou klubu
je pani Helena Valenská. V minulosti sa členovia klubu venovali
ručným prácam a vyšívaniu, a v predchádzajúcich rokoch sa
tiež podieľali na výstave fotograﬁí, výstave kvetov, ovocia a
zeleniny alebo napiekli domáce koláče na deň obce. Želáme
všetkým členom veľa zdravia, šťastia a priateľov. (foto: archív)
Nyugdíjas klubunk
Nyáron ígéretet tettünk, hogy októberben ellátogatunk a másik nyugdíjas klubba is, ami valójában az első,
hiszen a magyarbéli klub még 1980-ban megalakult, és a
mai napig működik. A klubnak jelenleg 45 tagja van,
minden hónap második vasárnapján találkozik a tagság. A
klub elnöke Helena Valenská. A múltban a tagok kézimunkáztak, hímeztek, az elmúlt években a fénykép, a virág,
valamint a gyümölcs és zöldség kiállítás megszervezését is
segítették. A falunapra pedig süteményeket készítettek,
ezzel segítve az önkormányzat munkáját.
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DEŇ OBCE
V sobotu 3.8. sa konal tradičný Deň obce. Pozvaní
hostia sa zišli v miestnom kostole Povýšenia sv. kríža a po
príhovore pána poslanca L. Bognára si položením vencov pri
pamätníku padlých hrdinov prvej a druhej svetovej vojny uctili
ich pamiatku. Nasledovala dvojjazyčná slávnostná svätá omša,
celebrovaná pánom farárom Matúšom a po nej sa všetci prítomní presunuli na Veľkobielsky cintorín, kde nám pán farár požehnal kríž na novovybudovanom prístrešku domu smútku.
Program pokračoval slávnostným obedom v kultúrnom dome a
prehliadkou novej budovy základnej školy.
Medzitým sa už v parku pri kultúrnom dome pripravovali nafukovacie atrakcie pre deti a z pódia sa ozývala hudba DJa
Attilu. Parkom sa niesla vôňa sladkých palaciniek vďaka šikovným sestrám z Bistra u Donatky. Okrem palaciniek ponúkali aj
osviežujúcu limonádu a kávu. Deň obce pod stanom v areáli
základnej školy otvorila moderátorka pani Dagmar Sanitrová a
na pódium pozvala pána starostu Antona Dantera. Ten privítal
všetkých Bielčanov, poďakoval organizátorom, sponzorom a
občanom, ktorí sú počas celého roka nápomocní v obci a zaželal
príjemnú zábavu. Nasledovalo vystúpenie detí z materskej a
základnej školy a medzitým sa už na multifunkčnom ihrisku
rozbiehal futbalový zápas pánov z mužstiev Malý a Veľký Biel.
Futbal sa hral netradične na tri tretiny, ani to však nepomohlo
Malobielčanom k víťazstvu. O 18.00hod. sme pre vrtochy
počasia a blížiacu sa búrku museli neplánovane zrušiť nafukovacie atrakcie a detské hudobné vystúpenie presunúť na tanečný
parket pod stan. Deťom to však neprekážalo a zvŕtali sa na
parkete spolu s Jančiči a mackom Brunkom. Medzitým už bola
pripravená prvá kapela večera Black & White. Medzi jednotlivými kapelami prišiel čas na odovzdanie ceny starostu obce, ktorú
tento rok získal úspešný mladý športovec Milan Kratochvíla.

Milan je 23-ročný kickboxer, ktorý vo svojej váhovej
kategórii získal nielen titul majstra Slovenska v K1 v roku 2018,
ale zároveň je aj celosvetovým šampiónom roku 2019 v tomto
športe. Gratulujeme. Po odovzdaní ceny starostu pokračovala
hudobná zábava so skupinou Otta Kollmanna, a na parkete sa
už medzi deťmi ocitli aj prví dospelí tanečníci. Stan a jeho okolie
sa zapĺňalo čím ďalej tým väčším množstvom ľudí, ktorí sa pred
22.00 hodinou dočkali farebného ohňostroja.
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Po ňom nasledoval hudobný ohňostroj vďaka vystúpeniu dvojice Čis-T a Mišo Biely. Veľký Biel zažil tú pravú hiphopovú atmosféru, Mišo a Čis-T vyburcovali celý stan a na parkete sa zrazu
zabávali násťroční aj štyridsiatnici. Dav spieval a tancoval, a na
konci vystúpenia skandoval o prídavok. A ten prišiel v podobe
prekvapenia, keď sa na pódiu ocitol ďalší raper a spolu odpálili
hit Večer s lúzou. Nielen Bielčania, ale aj samotní raperi boli
nadšení z atmosféry, ktorú sa im podarilo na pódiu vykúzliť a
ešte aj hodinu po vystúpení rozdávali podpisy a fotili sa s ľuďmi
v zákulisí.

Medzitým sa na pódiu pripravovali hudobníci zo skupiny Nostalgia, ktorí nás zabávali klasickými maďarskými, slovenskými a českými hitmi do skorých ranných hodín. Na dedinskej
zábave predsa nesmie chýbať "Jede, jede mašinka" a ľudský
vláčik či " Hosszú fekete haj“. Dúfame, že ste si tohtoročný Deň
obce opäť užili.
(foto: archív)

Inzercia

Odporúčanie

KANALIZÁCIA NIE JE
ODPADKOVÝ KÔŠ!
Situáciu s upchávaním kanalizácie v obci už začíname
považovať za neúnosnú. Pracovníci obecnej čističky odpadových
vôd sú denne v teréne, aby odstraňovali poruchy spôsobené
vhadzovaním nevhodného odpadu do kanalizácie. Tak si poďme
pripomenúť, ako tomu spoločne predchádzať.
„Vodu, ktorá bola akokoľvek použitá, považujeme za
vodu odpadovú. Tá musí byť riadne vyčistená a následne, aby sa
zavŕšil kolobeh vody v prírode, vrátená späť do prírody. Odpadové vody z domácností alebo aj z priemyselných podnikov sú
odvádzané kanalizačnými stokami a zberačmi do čistiarne odpadových vôd (ČOV), kde prechádzajú zložitým procesom čistenia.
Konečným výsledkom tohto procesu je práve skutočnosť, že
vyčistená voda sa vracia späť do prírody, riek a potokov. Veľa ľudí
však pri likvidácii odpadkov nevie, ako správne tento odpad
zlikvidovať. Niečo vyhodia do smetí, niečo vylejú do umývadla,
niečo spláchnu. Nájdu sa aj takí, ktorí odpad vylejú do dažďovej
kanalizácie na ulici, pretože takto si nezanesú vlastný odpad. A
keďže kanalizácia nie je odpadkový kôš, nazbieraný odpad, ktorý
do kanalizácie nepatrí, spôsobuje upchávanie kanalizačného
potrubia. Takýto nevhodný odpad zároveň poškodzuje životné
prostredie a ovplyvňuje náklady na likvidáciu odpadových vôd.
> Uistite sa, že vo vašej kanalizácii skončí výlučne odpadová voda, t. j. použitá voda z kuchyne, kúpeľne, ľudské výlučky
a toaletný papier.
> Sanitárne produkty, ako napr. hygienické dámske
vložky, tampóny, kondómy, hygienické utierky či plienky do
kanalizácie NEPATRIA! Zabaľte ich a dajte do smetného koša.
> Kuchynský olej, tuky, masť po varení, ktoré chcete
vyhodiť, zbierajte do samostatných nádob, ktoré môžete
odovzdať v kotolni pri školskej jedálni, prípadne na čerpacej
stanici Slovnaft v Senci.
> Zvyšky jedla, ako napr. omáčky, cestoviny či polievky
nevylievajte do kanalizácie! Zabaľte ich a vyhoďte do smetného
koša, alebo ak máte možnosť, použite ich ako potravu pre
zvieratá.
> Nebezpečný odpad – chemikálie, rozpúšťadlá, motorový olej a farby – sú vo vode takmer nerozpustné. Preto treba
zabrániť úniku takýchto látok do podzemných vôd, povrchových
vôd alebo do kanalizácie. Uzavreté v pevných obaloch ich
zneškodnia ﬁrmy, ktoré sú držiteľmi autorizácie. Prípadne sa
informujte na vašom obvodnom úrade životného prostredia,
krajskom úrade životného prostredia, obecnom úrade. Informácie vám poskytne aj Ministerstvo životného prostredia SR.
> Lieky, injekčné striekačky ani tabletky nesplachujte,
ale odneste ich do lekární a nemocníc.
Kanalizácia nie je verejná skládka ani smetisko! Je
potrebné sa správať zodpovedne a uvedomiť si dôsledky
takéhoto nezodpovedného správania. Nie vždy je totiž možné
odstrániť poruchu (miesto upchatia) bez rozkopávkových prác.
(Zdroj: časopis Bratislavskej vodárenskej spol. Svet vody, foto: ZsVS)

VYKUROVACIA SEZÓNA
Prichádzajúca jeseň prináša chladné dni a ochladenie v
našich domoch a domácnostiach nás opäť upozorňuje na to, že
je čas skontrolovať technický stav tepelných spotrebičov a komínov. Vykurovacie obdobie patrí medzi rizikové obdobia, kedy
dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných
domoch, ale aj v bytových domoch. Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 5% celkového počtu
požiarov za rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel z
hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.
Nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, prítomnosť
horľavých látok v jeho blízkosti, používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a
údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu a
nevhodná konštrukcia komína patria k najčastejším príčinám
vzniku požiarov od vykurovacích telies.
Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu
bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o
lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z..
Vyššie uvedená vyhláška stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne:
- komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW
1 x za 4 mesiace
- komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW
1 x za 12 mesiacov
- komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW
1 x za 6 mesiacov
- komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW
1 x za 2 mesiace
- komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW
1 x za 6 mesiacov
Počas vykurovacej sezóny je potrebné udržiavať komínové
telesá v dobrom technickom stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov. Požiar vzniknutý vznietením sadzí v komíne
nikdy nehasiť vodou, neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť a
neskladovať v ich blízkosti horľavé materiály, vykurovacie telesá
umiestňovať na nehorľavé podložky daných rozmerov, popol z
vykurovacích telies vysýpať zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. Inštaláciu vykurovacích telies, kontrolu celkového technického stavu a čistenie komínov doporučujeme zveriť
odborníkom. Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácii
so spotrebičmi sa Vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia
Vám ochráni zdravie a majetok.
mjr. Ing. Dana Škvarková, OR HaZZ v Pezinku
foto: pixabay
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3. ROČNÍK CNS BIEL TRIATLON
Vo Veľkom Bieli to bola opäť hlavná téma prvej augustovej soboty. Minimálne v doobedných hodinách, keďže neskôr
aktivity na veľkobielskom jazere vystriedal obľúbený a úspešný
Deň obce. Nebyť zhoršeného počasia na záver pretekov a pri
vyhlasovaní výsledkov, bol by to určite deň s hodnotením A+.
Počasie ovplyvniť nevieme, preto hodnotíme to čoho sme mohli
byť súčasťou. A hodnotenie je kladné. Triatlon je pomerne
mladý, rýchlo sa rozvíjajúci dynamický šport pozostávajúci z
troch atraktívnych a odlišných disciplín plávania, cyklistiky a
behu. Samotná kombinácia je dostatočne náročná a tým pádom
aj motivačná pre mnohých ľudí, čo potvrdil samotný "Deň D". 3.
augusta 2019 sme spolu s tímom dobrovoľníkov a s tímom CNS
Academy zorganizovali už tretí ročník CNS Biel Triatlon, pretek v
krátkych vzdialenostiach pozostávajúcich z 0,4 km plávania, 10
km cyklistiky a 3 km behu. Zaujímavá a výživná trať bola určená
pre všetkých nadšencov, ktorí si chceli triatlon vyskúšať, či
zapretekať si vo vysokých tepoch a zažiť ten skvelý pocit po
prebehnutí cieľovou rovinkou.

Plavecká časť preteku
Po úspešných prvých dvoch ročníkoch sa tento aktuálny niesol opäť na rekordnej vlne. Na štart sa postavilo a vbehlo
do veľkobielskej vody 203 jednotlivcov a 27 štafetárov. 140
mužov, 63 žien v jednotlivcoch a 8 zmiešaných štaﬁet. Spolu 227
pretekárov. Z nultého ročníka, kde sme sa na tejto trati zabávali
siedmi, v 2017 to už bolo 82 nadšencov, v roku 2018 nás bolo 162
a tento rok sa pretek vyproﬁloval na už zaujímavé podujatie a
rekord v počte 227 ľudí na štarte z rôznych častí Slovenska,
Českej Republiky, Rakúska, Belgicka a Švédska. Prvýkrát na trať
vybehlo aj 8 detí. Tie zvládli svoju 0,5 km porciu behu s obrovským nasadením a úsmevom od ucha k uchu. Všetko to boli
kapacitné rekordy a v tomto formáte preteku aj limity, čiže pre
budúci rok rozmýšľame nad iným usporiadaním kategórií a
zaradení do viacerých štartovacích vĺn a samozrejme už aj
otvorením kategórií pre najmenších. Čiže Bielčania, trénujte. :)
Na štarte boli tento rok amatéri, ľudia, ktorí si triatlon chceli
vyskúšať prvýkrát, štartujúci, ktorých triatlon začal baviť a po
minuloročnej premiére si chceli overiť, či ročná príprava priniesla výsledok v podobe zlepšenia si osobného času ale už aj pretekári, ktorí sa triatlonu venujú naplno. Odzrkadlilo sa to na
opätovných rekordoch podujatia v mužskej a takisto aj v ženskej
kategórii. Pre porovnanie, minuloročný víťazný čas v mužskej
kategórii tento rok stačil len na siedme miesto. Štartová listina
bola naozaj už veľmi kvalitná a diváci sa mali na čo pozerať.
Dúfam, že zvyšujúca sa kvalita pretekárov do budúcich ročníkov
neodradí začiatočníkov, ale práve naopak zafunguje ako silná
motivácia, keď môže človek pretekať na jednej trati so skúsenými a úspešnými triatlonistami. Páči sa mi silná symbióza pretekárov, keď aj tí najlepší počas preteku kričia, povzbudzujú a
podporujú tých slabších, pred pretekom poradia čo a ako a po
preteku zdieľajú svoje vlastné skúsenosti. Toto je to, čo je
motivujúce a na našom preteku vytvárajúce príjemnú atmosféru a atraktivitu pre široký záber ľudí. Pohoda a radosť zo športu
ako takého. To je CNS Biel Triatlon. Ale priznávam, tento ročník
už bol na hrane, čo sa kapacity týka. Plavecká časť nebola najpo-
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Účastníci detskej súťažnej kategórie
hodlnejšia a pre slabších plavcov to bola výzva. Na cyklistickej
časti už bola miestami tlačenica a najmä na zákrutách nebola
núdza o mierne strety. Zákulisné reči už boli také, že už nešlo o
kamarátsky pretek, čo bola prvotná myšlienka, aby si triatlon
vyskúšali aj úplní amatéri, ale už to bol špičkový pretek, kde
súťažia kamaráti. Na jednej strane to poteší, potešila aj účasť,
keďže neorganizujeme Slovenský pohár a aj tak prilákame veľký
počet súťažiacich, ale na tej strane druhej je to pre nás organizátorov výzva, aby sme zabezpečili väčší komfort a najmä bezpečnosť pre vás pretekárov a divákov. Preto by sme budúci ročník
radi zorganizovali náš pretek mimo Dňa obce Veľký Biel, aby sme
dokázali natiahnuť čas a rozdeliť štartujúcich do viacerých vĺn.
Aby sa mohli samotní pretekári povzbudzovať aj medzi sebou a
tým vytvoriť ešte viac elektrizujúcejšiu atmosféru. Je to pretek
pre vás a o vás. Každý štartujúci píše svoj vlastný príbeh a my
máme záujem, aby tie príbehy boli čo najkrajšie. Príbehy víťazov
boli napísané všetkými, ktorí prešli cieľom a prehrali tí, ktorí
ostali doma, ale predsa len spomeniem tých najlepších. Kategóriu žien ovládla suverénne najväčšia favoritka Rebeka Rizmanová z STA v čase 37:51 a minuloročný rekord prekonala o priepastné 4 minúty. Druhá dobehla minuloročná víťazka Jana Škanderová z Run for Fun v čase 41:12 a na treťom mieste skončila Lucia
Bulíková z Tri 2 Fly časom 42:06. Zemiakovú medailu si vybojovala tradičná účastníčka našich pretekov Katarína Jamrišková z
Bratislavy časom 43:06 a v TOP 5 skončila aj víťazka prvého
ročníka Karin Bäumlová z usporiadateľského CNS Academy tímu
v čase 44:09. Najlepšou Bielčankou sa opäť stala Jana Hamajová
v čase 46:57 a stále čaká na konkurentku z domácej veľkobielskej
scény. V kategórii 16-39 medzi ženami dobehla na 15. mieste. V
kategórii Ž40+ vyhrala s prehľadom Andrea Ripková z Rusoviec
časom 47:47 nasledovaná Katarínou Rusko z CNS Academy
časom 50:38 a tretie miesto si časom 50:44 zaistila Ivana Pospiš
z Bernolákova. Kategória mužov bola riadne nabitá pretekármi,
ktorí sa pravidelne zúčastňujú veľkých medzinárodných pretekov a bolo sa na čo pozerať. Krásný a napínavý pretek si pre seba
ukoristil až v bežeckej časti český pretekár Martin Olšan z Prestigio Realiz Teamu v novom rekorde podujatia 34:11, nasledovaný
Matúšom Kozlovským z Triaxu Bratislava v čase 34:50 a na treťom
mieste dobehol Igor Valko z 3NT Bratislava v čase 35:13. Štvrtý
ﬁnišoval Tomáš Matúšek z CNS Academy v čase 35:18 a na piatom
mieste dobehol Filip Šebo z 3NT Bratislava časom 35:31.

Víťaz a rekordér podujatia

Príspevok
skvelému organizačnému tímu. Cením si, že za tri roky, čo fungujeme, sa vo Veľkom Bieli našli nadšenci, ktorí ochotne pomáhajú
s organizáciou a následne sa vrhnú na štart aby odprezentovali
svoje natrénované kilometre. Nakoniec ďakujem všetkým občanom Veľkého Bielu za ústretovosť a divákom za vynikajúcu
atmosféru a podporu všetkých súťažiacich. Už teraz sa tešíme
na 4. ročník CNS Biel Triatlonu 2020.
Ďakujem! Michal Navara | CNS Academy – plavecký a triatlonový
športový klub | www.cnsacademy.sk
(foto: archív)

Víťazi mužskej kategórie
Všetky tieto časy prekonali bývalý rekord podujatia Michala
Ondreja z CNS Academy ešte z roku 2017 35:35. Až na deviatom
mieste dobehol minuloročný víťaz Martin Kostelničák z CNS
Academy v čase 36:57 a to je jasný dôkaz o zvyšujúcej sa úrovni
preteku. Najlepším Bielčanom sa po vzore Jany Hamajovej opäť
stal Marián Kiss a na našom preteku zatiaľ z Veľkého Bielu takisto
nenašiel konkurenciu. Časom 41:14 si nakoniec zabezpečil piate
miesto v kategórii M40+. V tejto kategórii vyhral Róbert Vetrák z
3NT Bratislava v čase 38:18, na druhom mieste dobehol Štefan
Komjaty z Prestigia Realiz Teamu v čase 39:35 a pre tretie miesto si
dobehol tradičný účastník Radovan Bobrík z 3NT Bratislava v čase
40:28. V novej kategórii, zmiešané štafety "ja-ty-on" si vybojovali
prvenstvo a zároveň stanovili rekord podujatia v štafetách pretekári z CNS Academy Lukáš Belička – plavecká časť, Daniel Kľúčik –
cyklistická časť a Andrej Foltín – bežecká časť, v čase 34:31. Na
druhom mieste dobehla štafeta 2 knedle + Torta v zložení Samuel
Kazimír, Patrik Lopušný a Alexandra Karníková v čase 37:49 a na
treťom mieste dobehla domáca štafeta z Veľkého Bielu, Sexi Team
v zložení Martin Fülöp, Martin Mlich a Róbert Fülöp v čase 40:49.
Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme a ďakujeme za krásny
športový deň. Vidíme sa o rok a dúfame, že ešte v hojnejšom
počte. Na záver by som sa chcel v mene organizátorov poďako-

Víťazky kategórie Ženy 40+
vať všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom, aby pretek
existoval a fungoval. Bez vás by to nebolo možné. Chcem sa
poďakovať starostovi obce Antonovi Danterovi a ﬁrme Sevent za
záštitu nad podujatím. Štátnej polícii, dobrovoľnému hasičskému zboru a miestnej bezpečnostnej službe za bezpečnosť na
cyklistickej trati. Chcel by som poďakovať našim partnerom za
pomoc pri organizácii a za ﬁnančné a vecné dary. Menovite
Navara Vinárstvu, ﬁrmám Two Cosmetics, NK-Mont, Lucifer,
Edokin Group, Suveren, Maxim Servis, Evroﬁn, Runshop
Running Expert, Lawi, Alegal, Velocity, Body & Future, Relax
Rovinka, ČSOB Nadácia, Kalypso SK, ProCycling, rodine Ladislava
Bognára, rodine Turčániovej, kvetinárstvu Magdy Martincovej a
bufetu U Maja.
Za pomoc s vybavením chcem poďakovať najmä Petrovi
Pukalovičovi, Denisovi Barnovi a Radovanovi Bobríkovi. V neposlednom rade chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí
nám pomohli vystavať celé zázemie a samozrejme aj tým, ktorí
sa starali o bezproblémový chod pretekov a celému nášmu

Najrýchlejší bielčania

KYNOLOGICKÝ KLUB VEĽKÝ BIEL
História kynologického klubu Veľký Biel siaha do roku
2007, kedy vznikol ako občianske združenie niekoľkých nadšencov – psíčkarov pod názvom Kynologický klub Blatné. Cvičili na
ihrisku v Blatnom. Od roku 2015 začali členovia klubu výcvik psov
v Bernolákove na SPoŠ J. A. Gagarina. a klub sa zároveň premenoval na Kynologický klub Senec.
Od začiatku sa klub vyvíja ako uznávaný výcvikový klub
športovej kynológie a agility. Organizuje skúšky podľa medzinárodného a národného skúšobného poriadku, ukážky výcviku a
samotný pravidelný výcvik poslušnosti, obrany a agility. Výsledky
výcviku ste mali možnosť vidieť aj v júni na Deň detí. V roku 2019
sa klub premenoval na Kynologický klub Veľký Biel a zároveň
začal svojpomocne stavať cvičisko pre psov v obci za jazerom. O
výstavbu sa pričinili členovia klubu a sponzori nielen svojím
voľným časom, ale najmä investovaním vlastných ﬁnančných
prostriedkov. Vďaka nim sa podarilo oplotiť areál, vyrobiť
vstupnú bránu, vybudovať prístupovú cestu, položiť zámkovú
dlažbu, zasiať trávu a vyvŕtať studňu. Zabezpečila sa mobilná
toaleta, garáž na uskladnenie kynologických potrieb a drevená
chatka. Kynológovia si vlastnoručne vyrobili výcvikové pomôcky,
prekážky, lavice, držiaky vriec na odpad či koterce pre psov. Kynologický klub sa na jar tohto roku zapojil do výzvy Bratislavského
samosprávneho kraja o získanie ﬁnančnej dotácie. Z participatívneho rozpočtu sa klubu vďaka hlasovaniu verejnosti, podarilo
získať ﬁnančnú podporu na výsadbu stromov. Brigáda na výsadbu stromov sa uskutočnila v sobotu 19.10.2019 a výcvikový priestor tak postupne vďaka obetavej práci členov nadobúda svoju
ﬁnálnu podobu.
Nových záujemcov a ich psíkov so záujmom o výcvik
medzi sebou radi privítajú od januára 2020. Bližšie informácie
poskytnú osobne každú nedeľu od 08.00 hod. na cvičisku, alebo
na www.kk-velky-biel.webnode.sk. Informácie nájdete aj na
Facebook @Kynologický klub Veľký Biel.
(foto: archív)
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Správy a oznamy Obecného úradu

ROZŠIROVANIE ČOV
A KANALIZAČNEJ SIETE
V OBCI
Možno ste v letných mesiacoch postrehli dopravné
obmedzenia na Kostolnej a Poľovníckej ulici. Dôvodom rozkopávok je postupné budovanie kanalizačnej siete. Ako sme
informovali v predchádzajúcom vydaní novín, obec bola úspešná pri získaní ﬁnančnej dotácie vo výške 145 000 € z
Environmentálneho fondu, ktorá pokryje túto investíciu.
Obecné zastupiteľstvo rovnako odsúhlasilo vypracovanie
projektovej dokumentácie na rozšírenie čističky odpadových
vôd, bez ktorej by ďalšie pripájanie domácností na verejnú kanalizačnú sieť nebolo možné.
(foto: archív)

ZBERNÝ DVOR NA DROBNÝ
STAVEBNÝ ODPAD
Kam so stavebným odpadom? V prípade stavby či
rekonštrukcie domov a bytov sa vždy nájde niečo, čo sa do
nádoby na komunálny odpad nezmestí alebo to tam vôbec
nepatrí. Za takýto odpad považujeme najmä kusy betónu, sklo,
okná, dvere, drevo, zeminu, sadrokartón, tehly, škridly alebo aj
takú sedačku. Toto všetko už môžete odovzdať šesť dní v týždni
od 9.00hod. do 16.00hod. v areáli na Kostolnej 885 alebo po
telefonickej dohode. POZOR! neplatí pre nebezpečný odpad!

ODVODNENIE
POŠTOVEJ ULICE
Vďaka ﬁnančnej dotácii v hodnote 8 200€ od Bratislavského samosprávneho kraja boli vykonané stavebné úpravy
pozemnej komunikácie na časti Poštovej ulice. Odvodnenie
pomáha odstrániť stojacu vodu po prívalovych dažďoch.

SKATEPARK V OBCI
PREDSA LEN BUDE
Spomínate si na júnové hlasovanie o ﬁnančnú dotáciu z
participatívneho rozpočtu BSK? Vtedy boli do hlasovania prihlásené celkovo tri projekty z našej obce a hlasy obyvateľov sa tzv.
roztrieštili. Napriek tomu bol jeden z projektov v rámci kraja
úspešný a Kynologický klub Veľký Biel tak získal ﬁnančnú dotáciu
3500,-€ na výsadbu stromov a zelene. Projekt budovania
skateparku pre našu dospievajúcu mládež však neostal v zabudnutí a pri prvej možnej príležitosti sme sa opäť prihlásili o ﬁnančnú dotáciu. A úspešne. Bratislavský samosprávny kraj prispel v
rámci územnej dotácie ﬁnančnou podporou vo výške 3822,-€ na
výstavbu skateparku. Teší nás, že v obci pribudne priestor pre
trávenie voľného času pre deti a mládež, ktoré dnes vídame v
uliciach čoraz častejšie na bicykloch či kolobežkách.

POVINNÉ ČIPOVANIE PSOV
DO KONCA OKTÓBRA
Novela zákona o veterinárnej starostlivosti priniesla
ešte v roku 2018 novinku o povinnom čipovaní psov. Tá hovorí
o tom, že každý majiteľ psa narodeného do 31.08.2018 (čiže
všetky staršie psy) je povinný zabezpečiť jeho označenie mikročipom najneskôr do 31.10.2019. Ak ste tak ešte neurobili, neváhajte vyhľadať najbližšieho veterinára. Označenie psíka mikročipom je zvyčajne v cene 10€, a okrem splnenia povinnosti, čip
tiež uľahčí jednoduché a rýchle nájdenie majiteľa, ak sa Vám
psík náhodou stratí alebo vybehne z dvora.

6

PRÍSTREŠOK
NA CINTORÍNE
Na jar tohto roku sme vybudovali prístrešok pri dome
smútku na cintoríne vo Veľkom Bieli. Prístrešok poskytuje väčší
priestor a komfort pri pietnych obradoch počas celého roka v
prípade nepriaznivého počasia ako je dážď, sneh, vietor ale tiež
silné slnko a veľké horúčavy.
(foto: archív)

Spoločenská rubrika

VÍTAME NOVÝCH BIELČANOV

Dominik Vrškový

Príspevok

Ahojte, volám sa
Dominik Vrškový. Maminke a
tatovi
robím
radosť od 25.
júna, keď som sa
narodil s mierami 47 cm a
váhou 2650 g a
som ich malé
slniečko.

Ema Paulíková

Narodená 26.8.2019.

(Uverejnené so súhlasom rodičov, foto: archív)

OKTÓBER:
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Mesiac október je celosvetovo považovaný za mesiac
úcty k starším. Obec Veľký Biel každoročne pri tejto príležitosti
organizuje výlet pre kluby našich seniorov. Tento rok sa za
krásneho slnečného počasia vybrali na hrad Červený kameň,
kde absolvovali prehliadku hradu so sprievodcom. (foto: archív)
OKTÓBER AZ IDŐSEK HÓNAPJA
Októberben világszerte az időseket, a szépkorúakat
ünneplik. Magyarbél község önkormányzata évente kirándulást
szervez ebből az alkalomból a nyugdíjas klubok tagjai számára.
Az idei évben, napsütéses időben Vöröskő várába látogattak el
a szépkorúak, ahol idegenvezetővel járták végig a várat.

SPOMÍNAME

ŽIJÚ MEDZI NAMI,
NO NIE VŽDY O NICH VIEME
V rámci postupného predstavovania úspešných
športovcov z našej obce by sme sa tentokrát pristavili pri Viktorovi Fülöpovi. Je to 11-ročný chalan, ktorému učaroval basketbal. Keďže v našej obci sa basketbal zatiaľ súťažne nehráva a ani
netrénuje, je Viktor od roku 2015 súčasťou basketbalového
klubu BK INTER BRATISLAVA. Už pri nástupe do klubu, vo veku
sedem rokov preukázal svoj športový talent a ihneď sa zaradil
do tréningovej skupiny medzi starších spoluhráčov a už v nasledujúcej sezóne 2016/2017 sa ako najmladší člen tímu ročníka
narodenia 2006 tešil z druhého miesta na Majstrovstvách
Slovenska, keď chlapci jedinú prehru utrpeli s neskorším
víťazom, tímom Žiaru nad Hronom. Už v nasledujúcej sezóne si
Viktor chuť napravil a na majstrovstvách ročníka narodenia
2007 získal so svojím družstvom majstrovský titul. Posledná
sezóna vyšla Viktorovi nad očakávania, keďže najprv sa im
podarilo obhájiť titul z predošlého roku v kategórii ročníka
narodenia 2007 a následne cez ďalší víkend získal titul aj so
spoluhráčmi z ročníka narodenia 2008. V tomto družstve sa ako
opora tímu a alternujúci kapitán veľkou mierou zaslúžil o dominantné víťazstvo BK INTER BRATISLAVA na týchto majstrovstvách, keď ich najvyrovnanejší zápas skončil víťazstvom o 15
bodov nad družstvom Prievidze, ktoré skončilo na tomto turnaji druhé. Všetkých ostatných súperov na týchto majstrovstvách
zdolali viac ako 30 bodovým rozdielom.
Byť vo veku jedenásť rokov trojnásobným Majstrom
Slovenska nie je vôbec zlé. Za takýmito úspechmi sa ale ako v
každom inom športe skrýva veľa driny a sebazapierania, keďže
zosúladiť týždenne štyri tréningy so školskými povinnosťami
nie je vôbec jednoduché, ale aj toto Viktor zatiaľ zvláda, keďže
inú známku ako jednotku na vysvedčení ešte nevidel. Aj napriek
tomu, že víkendy, keď väčšina detí relaxuje, sú venované súťažným zápasom respektíve turnajom, či už doma, alebo v zahraničí. Táto drina, ale bola odmenená vyššie spomenutými
úspechmi, ktorých ešte snáď Viktor aj so svojimi družstvami
dosiahne veľa a taktiež dúfame, že inšpiruje aj ďalšie deti tak,
ako inšpiroval aj svojho brata Davida, ktorý kráča v jeho šľapajach a aj napriek veku len osem rokov bol súčasťou širšieho
kádra majstrovského tímu.
Takže rodičia inšpirujte sa a dajte deti na šport. Získajú
disciplínu, zmysel pre zodpovednosť, zvýšia si sebavedomie,
pohybom si zlepšia zdravie a hlavne, budú venovať čas zmysluplnej aktivite.
(foto: archív)

Dňa 14.októbra sme si pripomenuli nedožité 90. narodeniny
pani TERÉZIE ŠÍPOŠOVEJ rod.
Kissovej.
Tí, ktorí ste ju poznali venujte jej
tichú spomienku. S láskou a
úctou najbližšia rodina.

MEGEMLÉKEZÉS
„A múltba visszanézve
valami fáj, valakit keresünk aki
nincs már. Csak az idő múlik,
feledni nem lehet, szívünk őrzi
drága emlékedet."
Fájó szívvel emlékezünk halálának 20. évfordulóján drága
szerettünkre
TÚRY
ILONÁRA
(Németbél).
Lánya Marika, veje Dodó, unokái
Gyuri, Jokki és Aneta családjukkal.
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ŠPORT

ŠKOLA FUTBALU VEĽKÝ BIEL
V máji 2019 bolo na Ministerstve vnútra riadne zaevidované občianske združenie Škola futbalu Veľký Biel. Cieľom
tohto združenia je spájať deti so spoločným záujmom o
futbal. Pravidelných tréningov pod vedením pána trénera
Mgr. Dávida Kapouna sa aktuálne zúčastňuje už 22 detí.
Trénuje sa dvakrát v týždni, po vyučovaní, v čase keď sú deti v
školskom klube detí. O tom, že to pán tréner myslí s malými
futbalistami vážne, svedčí aj jeho ukážkový prístup. Keď
futbalový klub ŠK SLOVAN poskytol možnosť navštíviť futbalový zápas s mužstvom BESIKTAS Istanbul pre deti z futbalových klubov zdarma, neváhal a zorganizoval výlet, ktorý
poskytol deťom jedinečnú možnosť pozrieť si veľký európsky
zápas priamo na bratislavskom štadióne. Rovnako prišiel s
nápadom zapojiť deti aktívne pri futbalových zápasoch, ktoré
sa aktuálne cez víkendy hrávajú na našom trávniku. Deťom zo
Školy futbalu sa dostalo tej pocty, že mohli vyprevádzať
dospelých futbalistov z klubu FK ŠK Danubia pri nástupe na
zápas FK Inter Bratislava B.
V prípade, že máte doma malého školáka so záujmom
o futbal, neváhajte kontaktovať priamo pána trénera.
Kontakt: p. Kapoun 0908 772 848
(foto: archív)

FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR
STAROSTU OBCE
V sobotu 20.7.2019 sa uskutočnil už 13-ty ročník nášho
futbalového turnaja o pohár starostu obce. Aj napriek neúčasti
niektorých tradičných tímov z minulosti sa opäť podarilo prilákať
dostatok futbalových nadšencov, ktorí sa pričinili o napínavý,
športom vyplnený deň. Víťazom sa stalo mužstvo MAXIM, ktoré
sa ako jediné zúčastnilo všetkých doterajších ročníkov, ako
obhajca prvenstva opäť potvrdilo svoje kvality.
Konečné poradie:
1. miesto: MAXIM
2. miesto: HAMERS FC
3. miesto: PLAST-EX
Individuálne ocenenia:
Najlepší Brankár: Richard Bílek (MAXIM)
Najlepší strelec: Ľudovít Felix (FC NÉMETBÉL)
(foto: archív)

1. miesto MAXIM

2. miesto HAMERS FC

3. miesto PLAST-EX

polročník
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