Šport

STO VEĽKÝ BIEL
NA TURNAJOCH

ŠKOLA FUTBALU VEĽKÝ BIEL

Stolnotenisový oddiel Veľký Biel nezaháľa! Kvaliﬁkáciu na
Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise absolvovalo desať
registrovaných hráčov nášho oddielu. Cez kvaliﬁkáciu na
Majstrovstvá Slovenska v jednotlivých kategóriách sa prebojovali
dvaja chlapci a dve dievčatá.
KVALIFIKÁCIA NA MAJSTROVSTVÁ SR - UMIESTNENIA:
Najmladšie žiactvo:
9-16 miesto Lea Barkolová - jednotlivci
17-32 miesto Terézia Šikulová - jednotlivci
17-32 miesto Šimon Blaščák - jednotlivci
2. MIESTO LEA BARKOLOVÁ - dievčenská štvorhra
Staršie žiactvo
9 -16 miesto Matúš Bognár - jednotlivci
Všetkým účastníkom kvaliﬁkácie ďakujeme za reprezentáciu a účastníkom MS gratulujeme za skvelé umiestnenia.

V mesiaci jún sa každoročne už od roku 1948 oslavuje
Olympijský deň, na počesť výročia založenia novovekého olympijského hnutia.
Do osláv Olympijského dňa sa každoročne zapája aj
Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). Vďaka spolupráci
a podpore obecného úradu Veľký Biel a SOŠV sa začiatkom júna
na našom futbalovom štadióne podarilo zorganizovať športové
podujatie plné futbalových aktivít.
Účastníkmi futbalového turnaja boli deti zo Školy futbalu
Veľký Biel, hrajúce za futbalový klub Danubia Veľký Biel, vedené
trénerom p. Davidom Kapounom. Úsilie takmer 60tich malých
futbalistov a futbalistiek sme odmenili občerstvením, ale najmä
zaslúženým diplomom, medailou a športovým ruksakom s olympijskou symbolikou.
Škola futbalu Veľký Biel vznikla v roku 2019 a zo začiatku
v klube trénovalo 22 detí. V máji 2021 mal klub už viac než 60
členov. Deti rôznych vekových kategórií sa zúčastňujú pravidelných futbalových tréningov a zápasov. A nás teší obrovský záujem
detí o šport a ich radosť z pohybu.
(foto: archív Obecný úrad VB)

TURNAJ JOLLA CUP SENEC
Na turnaji sa zúčastnilo 10 hráčov vo všetkých kategóriách.
Spomedzi 280 prihlásených sa medzi našimi hráčmi najúspešnejšie umiestnil Matúš Bognár v kategórii dorastu na 17 -32 mieste.
Bola to vynikajúca konfrontácia so zahraničnými hráčmi z Česka,
Nemecka, Anglicka, Japonska.
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15. ročník

Úvodník
Milí Bielčania,
opäť sa nám podarilo zhrnúť niekoľko blokov oznamov,
opísať dianie v obci, zachytiť užitočné informácie a odpovede, na
ktoré sa často pýtate.
Veríme, že napriek ešte stále mierne obmedzenej situácii,
prežívate príjemné letné chvíle a že prispievate svojou zodpovednosťou k súdržnému a pokornému spoločenskému nažívaniu v
našej obci. Vnímame to ako dôležitú hodnotu nielen pre obecnú
komunitu, ale aj pre vývin situácie v nasledovných mesiacoch v
našom okrese.
Prajeme príjemné čítanie a úspešné vkročenie do
septembrových školských a pracovných povinností.
Redakčná rada Bielčan

WIFI 4EU SPUSTENÁ

FUTBALL ISKOLA
MAGYARBÉLEN

PRENÁJOM TENISOVÉHO KURTU V ŠPORTOVOM AREÁLI:
- občan s trvalým pobytom vo Veľkom Bieli 5 €/hodina/kurt
- občan s trvalým pobytom vo Veľkom Bieli s dieťaťom,
navštevujúcim ZŠ vo Veľkom Bieli 1 €/hodina/kurt
- občan bez trvalého pobytu vo Veľkom Bieli 15 €/hodina/kurt

Noviny obce Veľký Biel

Obec Veľký Biel si tento rok pripomína 727 rokov od prvej
písomnej zmienky. Prvé záznamy sú z roku 1294, kedy sa obec
nazývala BEEL, súčasný názov obce sa používa od roku 1948.

Oznamy

Príhovor pred hrami

vydanie 1/2021

43. číslo
august 2021
NEPREDAJNÉ

Az első modernkori olimpia emlékére, 1948 óta
minden év júniusában megtartják az Olimpiai napot. Az emléknaphoz minden évben csatlakozik a Szlovák Olimpiai és Sportbizottság (SOŠV) is.
Magyarbél község és a SOŠV együttműködésének
köszönhetően júniusban a helyi focipályán sikerült megszerezni egy sportnapot, amelyen színes és érdekes programokat
tartottak.
A sportnapon részt vettek a Magyarbéli Futball Iskola
növendékei, akik a Danubia Veľký Biel futball klub színeiben
játszanak, David Kapoun edző vezetésével. A majdnem hatvan
ﬁatal focista igyekezetét frissítőkkel, de főleg a megérdemelt
oklevéllel, érmével és olimpiai jelképpel díszített sport hátizsákkal háláltuk meg.
A Magyarbéli Futball Iskola 2019-ben alakult meg és az
elejétől 22 gyermek edzett az iskolában. 2021. májusában a
klubnak több mint 60 tagja volt. A több korosztályt képviselő
sportolók rendszeresen vesznek részt edzéseken és meccseken. Nagy öröm, hogy ilyen nagy az érdeklődés a sport iránt.
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Iniciatíva WiFi4EU podporuje myšlienku bezplatného
pripojenia Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch, ako sú
parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia či verejné priestranstvá v obciach v celej Európe.
Vďaka projektu Wiﬁ4EU obec Veľký Biel získala
prostriedky v sume 15-tisíc eur z výzvy Európskej komisie
WiFi4EU na budovanie sietí bezdrôtového internetu na verejných priestranstvách.
Obec Veľký Biel tak od apríla 2021 poskytuje bezplatný WiFi signál na trinástich verejných priestranstvách v obci.
Prístupové body sú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:
VONKAJŠIE BODY:
Kultúrny dom - detské ihrisko, Kultúrny dom - pri pódiu , Areál
základnej školy, Areál požiarnej zbrojnice, Futbalové ihrisko tribúna , Areál materskej školy.
VNÚTORNÉ BODY:
Obecný úrad, Kultúrny dom – kinosála, Kultúrny dom - spoločenská sála, Požiarna zbrojnica – interiér, Zdravotné stredisko
– čakáreň, Klub pri kostole – interiér, Futbalové ihrisko – šatne.
Do siete WIFI sa prihlásite bez hesla, len jednoduchým
pripojením wiﬁ siete, načítaním webovej stránky a potvrdením
pripojenia.

SČÍTANIE OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV 2021
Už od 01. júna 2020 prebiehala na celom Slovensku v
spolupráci so samosprávami prvá fáza sčítania domov a bytov.
Tá bola ukončená k 12. februáru 2021 a následne od 15. februára 2021 začala ďalšia fáza, samotné sčítanie obyvateľov.
Povinnosť sčítať sa mal každý obyvateľ Slovenskej republiky,
s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku. Rodičia
mali povinnosť sčítať aj neplnoleté osoby. Sčítanie obyvateľov
prebiehalo výlučne elektronicky do konca marca 2021. Kto sa
nestihol sčítať sám najneskôr k tomuto termínu, mal následne
ešte možnosť využiť pomoc mobilného asistenta na obecnom
úrade do 13. júna 2021.
V našej obci sa sčítalo celkovo 91,66 % obyvateľov.
Celkovo sa v Slovenskej republike sčítalo 5,22 milióna obyvateľov, čo predstavuje 92,7 % sčítaných z odhadovaného počtu
obyvateľov.

NÉPSZÁMLÁLÁS, HÁZ - ÉS
LAKÖSSZEÍRÁS 2021
2020. június 1-jétől Szlovákiban az önkormányzatokkal együttműködésben elkezdődött a népszámlálás
első szakasza, amelyben a házakat és lakásokat írták
össze. Ez az összeírás 2021. február 12-éig megtörtént,
február 15-én kezdődött a második szakasz, maga a népszámlálás. Minden állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkező szlovák állampolgár köteles volt megszámolni
magát. A szülők kötelesek voltak megszámolni a kiskorú
gyermekeiket. A március végéig tartó népszámlálás
kizárólag elektronikus úton történt. Aki március végéig
nem töltötte ki az adatlapot, annak 2021. június 13-áig
lehetősége volt a községi hivatalban segítséget kérni a
mobil asszisztensektől.
Községünkben a lakosság 91,66 százaléka megszámoltatott. 5,22 millió lakos számoltatott meg, ez a
szlovákiai összlakosság 92,7 százaléka.
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Udalosti

Zo života škôlkarov a školákov

DEŇ DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE
Konečne nastal dlho očakávaný Deň detí plný radosti,
spevu, tanca, prekvapení a darčekov. Slniečko sa na nás
usmievalo a doprialo nám krásny letný týždeň.
V utorok 1. júna sme na pestrofarebne vyzdobenom
školskom dvore najskôr privítali koncertné duo Paci Pac, ktorí
v nás so svojimi pesničkami rozprúdili tú pravú sviatočnú
zábavu. Deti si s radosťou zaspievali, zatancovali a koncert
odmenili veľkým potleskom.
Po koncerte nás čakali ďalšie prekvapenia. Pán
starosta deťom k ich sviatku priniesol štyri krásne ligotavé
kolobežky a tiež sladké balíčky. Za zvuku sirén sa neočakávane na školskom dvore objavili zvieratká z Madagaskaru - lev
a hroch. Deti sa však nezľakli, poznali ich z rozprávky a dopriali im veľa pohladení a objatí. Za darček y sa deti poďakovali
a kolobežky hneď aj vyskúšali.
Prekvapenia ku Dňu detí však pokračovali aj v piatok,
4. júna. Na školskom dvore vyrástol veľký skákací hrad, preliezky sa zmenili na náročnú prekážkovú dráhu a tráva na
more. V škôlke sa zjavili piráti, ktorí prišli o svoju pirátsku loď
pri hľadaní pokladu. Deti im hneď ponúkli pomoc pri zdolaní
náročných, ale aj zábavných úloh. Preskúšali si svoj zrak pri
streľbe z luku a rovnováhu pri chôdzi po lane nad morom
plného žralokov. V skákacom hrade a prekážkovej dráhe
dokázali preskakovať, podliezať a liezť. Vďaka ich šikovnosti
a obratnosti sa im podarilo získať tajné indície k nájdeniu >>

OLYMPIJSKÝ DEŇ
V MATERSKEJ ŠKOLE

pokladu vo všetkých úlohách. S rozžiarenými očami a napätím
sledovali, čo truhlica s pokladom ukrýva. Veľkou tanečnou
zábavou s bublinkami spoločne s pirátmi oslávili nájdenie
pokladu.
Oslava sviatku Dňa detí sa tento rok naozaj vydarila
a deti si odniesli nielen množstvo darčekov, ale hlavne veselých a zábavných spomienok.
Tunde Leginusová
(foto: archív MŠ)

Návšteva na obecnom úrade

Rozprávkový lev rozpútal vlnu radostí a úsmevov

30. júla sa skončil týždňový denný faratábor na fare
Veľký Biel, usporiadaný pre 6-15 ročné deti z farností Novej
Dedinky a Veľkého Bielu. Deti sa počas trvania tábora postarali
o čistotu v okolí jazera. Pán starosta ich za odmenu pozval na
bielsku zmrzlinu. Sme radi, že nová generácia už chápe zmysel
starostlivosti o životné prostredie a aj keď by nemuseli, postarajú sa o odpadky iných, ktorým je to stále jedno.(foto: archív OÚ VB)

Deti čakali Mikuláša na dvore

(foto: archív MŠ)

Deti starostlivo vyzbierali každú smietku

Deti s olympijskými odmenami
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V marci obecný úrad pripravil pre všetkých seniorov
nad 62 rokov žijúcich v obci ochranné pomôcky vo forme
balíčkov s obsahom rúšok a respirátorov a s pomocou dobrovoľníkov z Dobrovoľného hasičského zboru Veľký Biel doručil do ich
domácností. Zároveň obecný úrad seniorom poskytol možnosť
registrácie na očkovanie proti ochoreniu Covid – 19. Registrácia
prebiehala na obecnom úrade, neskôr sme seniorov registrovali
(foto: archív Obecný úrad VB)
na očkovanie aj na testovacom mieste.

Balíček ochranných pomôcok pre obyvateľov nad 62 rokov

SEGÍTSÉG A NYUGDÍJASOKNAK

DENNÝ
DETSKÝ FARATÁBOR

V piatok 11. júna sa konal v našej škôlke každoročný
športový deň. Škôlkári - malí olympionici si pripravili okrem
športového oblečenia aj dobrú náladu. Na školskom dvore
pod vlajkou s piatimi olympijskými kruhmi sa ozvalo trikrát
športové: "Hip, hip hurá!" a Olympijské škôlkarske hry sa
začali.
Deti preliezali, preskakovali, obchádzali slalomom
prekážky, skákali vo vreci, triafali na terč, chodili a udržiavali
rovnováhu na chodúľoch. Za vzájomného povzbudzovania
všetky disciplíny zvládli aj najmenšie Včielky.
Odmenou pre všetkých bola sladká čokoládová
medaila, diplom, odznak a desiatový box s logom blížiacich sa
letných Olympijských hier v Tokiu.
Najväčšou odmenou však bol deň plný radosti z
pohybu, ktorý zároveň upevnil zdravie a imunitu všetkých
našich detí.
Tunde Leginusová

POMOC SENIOROM

Do upratovania sa zapojili všetky deti z tábora

Márciusban a községi hivatal minden 62 évnél idősebb
polgárának védőcsomagot ajándékozott, melyben arcmaszkok
és védőmaszkok voltak, a magyarbéli önkéntes tűzoltó
egyesület segítségével eljuttattuk azt a háztartásokba. Mindez
mellett a hivatal segítő kezet nyújtott az idősebb polgároknak a
Covid – 19 elleni védőoltásra való regisztrációban. A regisztráció a községi hivatalban volt, később a tesztelő helyen is
segítettünk a védőoltásra való jelentkezésben.

UPRATOVANIE OBCE
A VEĽKOKAPACITNÉ
KONTAJNERY
Začiatkom apríla, pri príležitosti Medzinárodného dňa
Zeme sme sa pustili do tradičného každoročného upratovania
obce. V obci sme rozmiestnili veľkokapacitné kontajnery na
odpady, ktoré nepatria do zmesovej nádoby. Kontajnery sa razom
naplnili starými kobercami, nábytkom, matracmi, ale najmä
stavebným odpadom. Vyskytli sa aj zbytočné odpady, ako plastové detské hracie kuchynky alebo školské zošity, ktoré Vám každý
mesiac odvezú v rámci vrecového triedeného odpadu. Ďalší
týždeň sme napĺňali kontajnery elektroodpadom a nebezpečným
odpadom. V rovnakú sobotu sa stretlo viac než 50 dobrovoľníkov,
aby sme sa pustili do upratovania obce. Obecný úrad zabezpečil
kontajnery, rukavice, vrecia na odpad a občerstvenie, rozdelil
účastníkov do malých skupín a zber voľne pohodeného odpadu v
obci sa mohol začať. Ruku k dielu pridali rybári, hasiči, psíčkari
a zopár rodičov priviedlo na pomoc aj deti. Síce s rúškami na
tvárach, ale s pocitom dobre vykonanej práce sme za pár hodín
opäť raz upratali smeti po nezodpovedných občanoch.
Týmto by sme opäť radi pripomenuli občanom, aby svoj
odpad nenechávali voľne pohodený v prírode ani pri zberných
nádobách v obci. Je už vrcholne opovážlivé vyhodiť nepotrebný
gauč alebo sanitu vedľa kontajnera na sklo. Ku kontajnerom na
sklo rozhodne tiež nepatrí autosklo ani keramika a ani voľne pohodené plné igelitky skla okolo plných nádob, najmä, keď sa o ulicu
ďalej nachádza prázdna nádoba na sklo. Žiadame Vás o využívanie
všetkých kontajnerov na sklo v obci a zároveň pripomíname ich
rozmiestnenie.
(foto: archív Obecný úrad VB)

Dobrovoľníci v časti Malý Biel

Dobrovoľníci z DHZ doručili balíčky všetkým seniorom

FALU TAKARÍTÁS ÉS
NAGYKAPACITÁSÚ
KONTÉNEREK
Április elején a Föld napja alkalmából hagyományosan
megszerveztük a falu takarítást. A község területén nagykapacitású konténereket helyeztünk el. A konténerek pillanatok alatt
megteltek régi szőnyegekkel, bútorokkal, matracokkal, de elősorban építkezési hulladékkal. Sok mindent feleslegesen ide dobtak
ki: többek között műanyag játék konyhát, iskolai füzeteket, amit
minden hónapban elszállítanak a házak elől a szeparált hulladék
összegyűjtésekor. Ugyanezen a szombaton 50 önkéntes találkozott, akik a köztereket tisztították meg. A községi hivatal biztosította a konténereket, a kesztyűket, zsákokat és frissítőket, a
résztvevőket kis csoportba osztottuk szét és a községben lévő
szemetet elkezdtük összegyűjteni. A munkában részt vettek a
halászok, a tűzoltók, a kutyások, néhány szülő és gyermek.
Ugyan védőmaszkkal az arcokon, de összegyűjtöttük az
egész faluban a felelőtlen polgárok által szétdobált szemetet.
Ezért szeretnénk ismét felhívni a lakosok ﬁgyelmét, hogy ne
hagyják maguk után a természetben szétdobálva a szemetet, de
a kukák mellett se. Vakmerőség ott hagyni az üvegre szánt
konténer mellett a használaton kívüli kanapét vagy fürdőszobabútort. Az üveggyűjtő konténer mellett nem szabad ott hagyni
az autó szélvédőjét, a felesleges kerámiát, de a teli táska üveget
sem, pláne, ha egy utcával arrébb üresen áll az üveges kuka. Arra
kérjük Önöket, használják az összes üveges kukát, ami a község
területén van, ezért ismételten leírjuk, hol találhatóak ezek a
konténerek.

Dobrovoľníci v časti Veľký Biel
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Správy a oznamy z Obecného úradu Veľký Biel

KRÁTKE SPRÁVY
Do majetku obce bola odkúpená ulica Lipová.
V auguste začína výstavba cyklotrasy Veľký Biel v smere
na mesto Senec, vedľa cesty I/61, na ktorú obec získala nenávratnú ﬁnančnú dotáciu vo výške 311 000 € z Ministerstva dopravy a
výstavby SR.
Prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa rozšírenia
čističky odpadových vôd z pôvodných 2200 ekvivalentov na
5000 ekvivalentov.
Dokončuje sa projektová dokumentácia na rekonštrukciu Športovej ulice pri jazere, ktorú obec odkúpila do majetku
obce v roku 2020.
V mesiaci august sa začalo s elektronickým označovaním (čipovaním) nádob na komunálny odpad.
Dokončuje sa projektová dokumentácia na budúcu
športovú halu v areáli základnej školy.
Dokončuje sa projektová dokumentácia na prípravu
kanalizácie v uliciach Vinohradnícka, Bratislavská a Športová pri
jazere.
Obec sa zapája do výzvy Ministerstva životného
prostredia SR so žiadosťou o nenávratný ﬁnančný príspevok
zameraný na budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.

DOČASNÝ ZBEROVÝ DVOR
BIOODPADU
KOSTOLNÁ 1501, VEĽKÝ BIEL
OTVÁRACIE HODINY
PIATOK 15:00 - 18:00
SOBOTA 09:00 - 13:00
Na zberný dvor bioodpadu je možné
ukladať len biologicky rozložiteľný
odpad zo záhrad a parkov, napr. lístie,
konáre, trávu, burinu, kvety.

ZBEROVÝ DVOR
STAVEBNÉHO ODPADU
KOSTOLNÁ 885, VEĽKÝ BIEL
OTVÁRACIE HODINY
NA ZAVOLANIE
0903 565 034
0903 900 200
0903 217 789
Na zberný dvor je možné uložiť kusy
betónu, okná, dvere, drevo, zeminu,
sadrokartón, tehly, škridle, nábytok.

Pracovný tím pre označovanie nádob

INFORMÁCIE Z MATRIKY
K 31. 12. 2020 vzrástol celkový počet obyvateľov obce
na 2942. Počas minulého roka sa narodilo celkom 50 detí, z
toho 26 dievčat a 24 chlapcov. Zosobášilo sa celkom 20 párov,
z toho 6 sobášov sa konalo v sobášnej sieni obecného úradu.
Pribudlo 33 úmrtí.

INFORMÁCIÓK AZ
ANYAKÖNYVI HIVATALBÓL
2021. december 21-én a községben 2942-re nőtt a
lakosok száma. A múlt évben összesen 50 gyermek született, ebből 26 lány és 24 ﬁú. 20 pár házasodott össze, ebből
6 pár az esküdtető teremben. 33 lakosunk meghalt.
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ZBER POUŽITÝCH OLEJOV
A TUKOV Z DOMÁCNOSTÍ
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ,
V BUDOVE KULTÚRNEHO DOMU
OTVÁRACIE HODINY
PRACOVNÉ DNI 8:00 - 12:00
Na odovzdanie sú vhodné všetky typy
rastlinných olejov. Dôležité je, aby bol
olej zbavený hrubých nečistôt
a neobsahoval vodu, víno, strúhanku
a zvyšky jedál. Použité oleje je potrebné
priniesť v uzatvorených PET fľašiach.

Udalosti

OČKOVANIE PROTI COVID-19
V AMBULANCII
DOKTORKY JANY BENDOVEJ
V našej ambulancii budeme očkovať každý druhý
štvrtok v priebehu augusta aj septembra, ak bude záujem, tak aj
dlhšie. Po prvýkrát sme očkovali 29. júla, zaočkovali sme prvých
36 pacientov vakcínou Comirnaty od Pﬁzer/BioNTech.
Informácie o ďalších termínoch poskytujeme telefonicky. Možnosť prihlásiť sa môžu pacienti, ktorí sú v našej starostlivosti, na tel. čísle 02/45916113 počas ordinačných hodín, alebo
emailom (kedykoľvek). Očkujeme výlučne našich pacientov,
takých, ktorí ešte očkovaní neboli, alebo takých, ktorí už prvú
dávku vakcíny od Pﬁzeru dostali a potrebujú 2. dávku, prípadne
takých, ktorí dostali prvú dávku Astra Zeneca a zo zdravotných
dôvodov musia dostať druhú dávku Pﬁzer.
Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ neschválilo možnosť
očkovať aj pacientov, ktorí nie sú v našej starostlivosti.
MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
Poľovnícka 14, 900 24 Veľký Biel

VÉDŐOLTÁS MUDR. BENDOVÁ
RENDELŐJÉBEN
Július 29-étől a magyarbéliek már a községben is
megkaphatják a Covid-19 elleni védőoltást. MuDr. Bendová
rendelőjében az első napon 26 pácines oltatta be magát
Comirnaty Pﬁzer/Biontech vakcínával. Augusztus és
szeptember hónap minden második csütörtökén van
lehetőség felvenni az oltást. Az oltásra azonban csak azok
jelentkezhetnek, akik MuDr. Bendová körzeti orvos
rendelőjének kliensei, sajnos az egészségügyi minisztérium
még nem hagyta jóvá, hogy a körzeti orvos más orvosok
pácienseit is beolthassa. Amennyiben szeretnék magukat
beoltatni a doktornő rendelőjében bejelentkezhetek a
02/45916113-as
telefonszámon,
vagy
e-mailon.
A
rendelőben igényelhetik a Pﬁzer/Biontech első vagy a második dózisának beadását. Amennyiben az első oltásuk Astra
Zeneca volt, de egészségügyi okok miatt a második adagnak
Pﬁzer/Biontech-et ajánlják, szintén bejelentkezhetnek.
Bízunk benne, hogy élnek a lehetőséggel, hogy
utazás nélkül, közel az otthonukhoz oltathatják be magukat.

UPOZORNENIE PRE VODIČOV
Upozorňujeme vodičov motorových vozidiel, aby dbali na
dodržiavanie predpisov a rešpektovanie dopravného značenia v
obci. V poslednej dobe dochádza k opakovaným kolíznym situáciám v premávke v dôsledku nedania prednosti vjazde vozidlu na
hlavnej ceste. Upozornenie platí najmä pre vodičov vychádzajúcich z časti označenej značkou OBYTNÁ ZÓNA, kde platí pravidlo
pre vychádzajúceho vodiča - daj prednosť vozidlám idúcim po
ceste. Čiže, pri vychádzaní z ulíc Slivková, Vinohradnícka, Javorová
ste povinní dať prednosť ostatným vozidlám (neplatí pravidlo
pravej ruky, ako sa mnohí mylne domnievajú).
Mestá a obce môžu od 1. mája 2021 sankcionovať
držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. Budú
môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla
bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom. Túto
možnosť mal doteraz len Policajný zbor. Príjem z pokuty bude
patriť obci. Výška sankcie v tomto režime je pevne daná zákonom
sumou 78 eur. Ak držiteľ pokutu uhradí do 15 dní od doručenia
rozkazu, stačí, že uhradí dve tretiny z tejto sumy, teda 52 eur.
Mestá a obce môžu zadokumentovať porušenia povinnosti

ĎALŠIE OBDOBIE
S KORONAVÍRUSOM
Nový rok nám začal nepekne. Od 1. januára 2021 bol
nariadený prísny zákaz vychádzania s minimálnymi výnimkami.
Situácia v súvislosti s ochorením Covid – 19 sa zhoršovala zo dňa
na deň. Od 11. januára sme už mali pre výskyt ochorenia zatvorenú materskú školu. V druhej polovici januára sme sa už pripravovali na plošné testovanie, od konca januára sme potrebovali
negatívny test takmer všade. Počas prvého testovacieho víkendu
sme otestovali viac než 1300 obyvateľov.
Začiatkom februára deti nechodili do škôl ani škôlok. V
polovici februára sa školské zariadenia čiastočne otvorili, a o
týždeň sme už z dôvodu výskytu covidu opäť niektoré triedy zatvárali. Koncom februára sa situácia vôbec nezlepšovala, práve
naopak a tak sme sa zrazu pravidelne stretávali na testovaní každý
utorok. Vy, zodpovední obyvatelia, ktorí ste v daždi, snehu, v zime
čakali vonku na výsledok testu a my personál v bielych overaloch,
s respirátormi na tvárach, ktorí sme dúfali, že po každom testovaní
prídeme domov tiež zdraví. V apríli sa nám situácia konečne začala
zlepšovať, pozitívne testovaných ubúdalo, zmierňovali sa pravidlá
v nosení respirátorov, mohli sme znovu otvoriť detské ihriská.
Testovali sme do konca júna, celkovo sme vykonali približne 10 000
antigénových testov. V júni sa situácia zlepšila natoľko, že sme
mohli pri príležitosti Dňa detí navštíviť škôlky vo vonkajších priestoroch či zorganizovať zopár menších detských športových udalostí. V čase písania článku je situácia na Slovensku dobrá, náš okres
Senec sa nachádza v zelenej farbe a riadime sa tzv. covid automatom a z neho vyplývajúcimi nariadeniami.
Všetci dúfame, že ďalšia vlna bude miernejšia aj vďaka
zvyšujúcej sa miere zaočkovanosti a postupne sa vrátime do
normálneho života. V prípade zlepšenia epidemiologickej situácie
Vás o prípadných plánovaných kultúrnych a športových udalostiach budeme včas informovať.
(foto: archív Obecný úrad VB)

Bielsky testovací tím

držiteľa vozidla technickými prostriedkami (zákaz zastavenia
a státia), vydať rozkaz o pokute, prijať a vybaviť prípadné podanie
odporu, rozhodovať v konaní o správnom delikte po podaní
odporu. Odvolacie konanie proti rozhodnutiu obce vydanom po
podaní odporu proti rozkazu bude viesť príslušný orgán Policajného zboru. Obec doteraz nemohla vyhotovovať dôkazy ani vydávať
rozhodnutia vo veci správnych deliktov držiteľa vozidla (tzv. objektívna zodpovednosť). Vyvodzovanie subjektívnej zodpovednosti
vodiča vozidla (aj pomocou tzv. papúč) je časovo, personálne
a ﬁnančne nákladné, často bez žiaduceho výsledku. Policajný zbor
však nemá dostatočné personálne ani technické kapacity na
riešenie všetkých deliktov v statickej doprave.
(Zdroj: tlačová správa MINV 30.04.2021)
Obyvatelia Malobielskej ulice značenie
príkladne rešpektujú a ulica je prejazdná
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Dôležité informácie

DEŇ DETÍ
Keďže protipandemické opatrenia stále nedovoľujú
stretnúť sa so všetkými deťmi spolu, nemohli sme ani tento rok
pripraviť veľkú oslavu dňa detí v športovom areáli. Na ich sviatok
Medzinárodný deň detí, však navštívil pán starosta základnú školu
a všetky materské škôlky v obci, aby potešil deti a odovzdal im
sladkosti a darčeky. Balíčky so sladkosťami pripravili zamestnankyne obecného úradu a nové škôlkarske kolobežky poskladal osobne
pán starosta. Na pomoc pánovi starostovi prišli aj zvieratká z
Madagaskaru, s ktorými sa nadšené deti fotili v škôlkach aj na chodbách školy. Postavičky zvieratiek poobede zavítali aj na detské
ihrisko v parku pri kultúrnom dome.
(foto: archív Obecný úrad VB)

ZBER KUCHYNSKÉHO
BIOODPADU
Od pondelka 1.2.2021 triedime kuchynský bioodpad.
Jedná sa o povinnosť, ktorú mestám a obciam ukladá zákon
schválený na základe návrhu z Ministerstva životného prostredia.
Za prvé štyri mesiace sa z našej obce vyviezlo spolu viac než 8 ton
kuchynského bioodpadu.
Stojiská na odovzdanie tohto odpadu nájdete pri
obecnom úrade a pri požiarnom klube. Kuchynský bioodpad je
možné odovzdávať 2 x v týždni, a to v pondelok a štvrtok od 8:00
do 17:00 hod. Obe stojiská sú monitorované kamerovým systémom a prideleným pracovníkom, aby v nádobách určených na
bioodpad nekončili iné druhy odpadov a nevytvárali sa okolo
kontajnerov skládky.
Kuchynský bioodpad je možné odovzdávať len bez
akýchkoľvek obalov alebo v kompostovateľných vreckách, ktoré
ste dostali na obecnom úrade pri úhrade poplatku za komunálny
odpad.
Zároveň je možné v školskej jedálni odovzdávať kuchynský olej a tuky v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00 hod. V prípade, že máte domáci kompostér, nie ste povinní kuchynský bioodpad odovzdávať.
Informácie o tom, čo patrí a nepatrí do kuchynského
bioodpadu nájdete tu na obrázkoch. Do nádob nevylievajte
priamo žiadny tekutý odpad!

DEFENSE PRO - PRACUJEME
PRE VAŠU OBEC,
POZNÁTE NAŠU ČINNOSŤ?

Školský deň spestrili ďeťom rozprávkoví maskoti

KONYHAI BIOHULLADÉK
2021. február 1-jétől a konyhai biohulladékot is
szelektáljuk, az új kötelezettséget a településeknek a környezetvédelmi minisztérium által benyújtott törvény írja elő. Az
első négy hónapban községünkből több mint 8 tonna konyhai biohulladékot szállítottak el.
Az erre a hulladékra szánt kukákat a községi hivatalnál és a tűzoltó klubnál találják.A konyhai biohulladékot a hét
két napján, hétfőn és csütörtökön adhatják le, reggel 8 és
délután 5 óra között. Mint két hulladékgyűjtő helyet kamerás
biztonsági rendszerrel óvjuk, annak érdekében, hogy a
biohulladékra szánt kukába ne dobjanak más szemetet, hogy
a biohulladékgyűjtő mellett ne alakuljanak ki szemétlerakók.
A konyhai biohulladékot csomagolás nélkül, vagy
biológiailag lebomló zacskóban lehet leadni, amit a községi
hivatalban megkaptak a lakók a szemétdíj beﬁzetésekor. A
tárolókba ne öntsenek folyékony hulladékot!
Az iskolai konyhán le lehet adni a használt olajat és
zsiradékot, munkanapokon délelőtt 8 és 12 óra között.
Amennyiben van otthoni komposztálójuk, nem kötelességük
leadni a konyhai biohulladékot.
Hogy mi tartozik a konyhai biohulladékba az alábbi
képeken mutatjuk be.

Predstavte sa nám, prosím.
Sme bezpečnostná agentúra Defense Pro, s.r.o., a na
slovenskom trhu pôsobíme od roku 2014. Sídlo našej spoločnosti
a operačné stredisko sa nachádza v meste Pezinok, pobočky máme v
obci Veľký Biel, v Trnave a v Bratislave. Naše služby poskytujeme na
území celého Slovenska.
Aké služby poskytujete našej obci?
S obcou Veľký Biel máme od júna 2016 uzatvorenú zmluvu
na poskytovanie komplexnej ochrany, naša pôsobnosť sa tak
vzťahuje na celé katastrálne územie, verejné priestranstvá a nehnuteľnosti v správe obce, tie chránime prostredníctvom pripojenia
alarmu na pult centrálnej ochrany (PCO). Poskytujeme Vám dostupnosť nášho dispečingu a výjazdových jednotiek s nepretržitou
pracovnou dobou, sme dostupní 24/7.
Vaša obec s nami uzatvorila tiež zmluvu na odchyt psov, na
základe ktorej vám poskytujeme nonstop dostupnosť odchytovej
hliadky. Napríklad za rok 2020 sme odchytili 14 psov na území obce.
Po prijatí oznámenia prichádzame ku psíkovi a snažíme sa ho odchytiť. Po odchytení ho skontrolujeme čítačkou čipov, ak je začipovaný,
tak bezodkladne kontaktujeme majiteľa. Ak začipovaný nie je,
tak v spolupráci s obcou a ľuďmi ochotnými pomôcť pátrame po jeho
majiteľovi. Odchyty vykonávame výhradne na základe prijatého
pokynu od povereného zástupcu obce, preto vám odporúčame
obrátiť sa v prípade potreby na obec.

činnosti. Prioritou pri výkone hliadkovacej činnosti je prevencia v
oblasti páchania kriminality, ochrana ako verejného, tak aj súkromného majetku, života a zdravia. Hliadkovanie prebieha v nepravidelných intervaloch a naša prítomnosť v obci je nepredvídateľná. Počas
výkonu služby máme vplyv nielen na oblasť bezpečnosti. Plníme pre
vás množstvo sekundárnych úloh za účelom odstránenia negatívnych javov. Zistené skutočnosti zaznamenáme a o výsledku informujeme váš obecný úrad. Svojou činnosťou sa tak stávame predĺženou
rukou obce a odľahčujeme bremeno pracovníkom obecného úradu,
plníme úlohy na základe ich zadania a zhromažďujeme informácie o
problémoch, ktorých získavanie je pre samotných zástupcov obce
časovo náročné a často aj nemožné.
Aké úlohy pre obec plníte?
Každá obec je individuálna a stretáva sa s rôznymi problémami, pričom s mnohými z negatívnych javov sa stretávajú všetky.
Evidujeme vznik nelegálnych skládok v extraviláne obce, vedieme
záznamy o nefunkčnom osvetlení, pátrame po nelegálnom vypúšťaní septikov a zamedzujeme tomu, taktiež preverujeme nelegálne
spaľovanie odpadov. Počas našej činnosti evidujeme poškodené
dopravné značenia, ktorých absencia alebo nezrozumiteľnosť môžu
mať za následok vážnu dopravnú nehodu. Pri zistení protizákonného
konania zasiahneme, kontaktujeme políciu a sme nápomocní pri
objasňovaní zistených skutočností.
O každom zistení vytvoríme záznam s uvedením adresy prípadne
polohy GPS, ktorý v čo najkratšom možnom čase zasielame na
príslušný obecný úrad.
Ako pomáhate občanom obcí?
Otvorená garážová brána, otvorená bránka, zabudnutý
bicykel pred domom, zabudnuté otvorené dvere na motorovom
vozidle, takých prípadov sme zažili veľa a na zistený neželaný stav
občanov priamo upozorníme.
Naša činnosť začína prevažne vo večerných hodinách,
vďaka tomu sa nám viackrát podarilo zasiahnuť a predísť tak následkom, ktoré by ráno mohli byť fatálne. Spiaci človek uprostred cesty,
človek v bezvedomí následkom pádu zo schodov, človek v čiastočnom bezvedomí pri krajnici cesty, ktorý pri sebe nemal inzulín a vybil
sa mu telefón. To boli tie šťastné prípady, ktoré končili iba príjazdom
sanitky a preto prikladáme hliadkovaniu veľkú váhu.
Záchrana ľudského života a zdravia pre nás hrá veľkú rolu.
Pracovníci našej zásahovej jednotky absolvovali záchranársky kurz,
opakovane poskytovali prvú pomoc občanom v núdzi, sú na také
situácie pripravení a svoje znalosti naďalej rozširujú.

Odchyt psov v obci
Kde konkrétne sme Vás mohli v našej obci vidieť?
Prítomnosť našich pracovníkov ste si mohli všimnúť pri
organizovaní Dňa obce, predstavili sme sa tiež na Dni detí alebo iných
slávností, pri riešení krízových dopravných situácií alebo pri vykonávaní odchytu zabehnutého či túlavého psíka. Mohli ste sa s nimi tiež
osobne zoznámiť pri prevzatí psíka z odchytového koterca v obci
Veľký Biel, ktorý vám ušiel a nám sa ho podarilo odchytiť.
Postrehnúť môžete aj zásahové vozidlá, ktoré majú svoje
charakteristické polepy a farby. Tie vašim územím prechádzajú za
účelom preverenia poplachov na objektoch, pohybujú sa u vás
v nepravidelných intervaloch za účelom bezpečnostného hliadkovania, prípadne si plnia svoje úlohy zadané od obce.
Čo si môžeme predstaviť pod pojmom hliadkovanie?
Hliadkovanie v katastri obce predstavuje jednu z významných služieb na úseku bezpečnosti, ktorú vašej obci poskytujeme.
Cieľom bezpečnostného hliadkovania môže byť kontrola kritických
miest, ktoré sa tak stávajú pevnými bodmi kontroly v rámci našej
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Operačné stredisko a hliadka
Vravíte, že ste pre nás dostupní NONSTOP. Na akom čísle vás môžeme
kontaktovať?
Sme tu pre vás nonstop, ale na výjazd vyráža naša hliadka
až na pokyn povereného zástupcu obce. Našu hliadku môže privolať
iba poverený pracovník obecného úradu, preto vás poprosíme v
každom prípade kontaktovať váš obecný úrad a ten rozhodne o
ďalšom postupe riešenia situácie.
V prípade nedostupnosti obecného úradu a jeho pracovníkov nás môžete v naliehavých prípadoch kontaktovať na tel. čísle
0948 684 548, my už budeme vedieť ako postupovať. Vaše prípadné
otázky môžete smerovať aj na náš e-mail: info@defensepro.sk.
Defense Pro, s.r.o., Riaditeľ spoločnosti - Bc. Tomáš Horvátik
(foto: archív Defense Pro)
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DEŇ DETÍ
Keďže protipandemické opatrenia stále nedovoľujú
stretnúť sa so všetkými deťmi spolu, nemohli sme ani tento rok
pripraviť veľkú oslavu dňa detí v športovom areáli. Na ich sviatok
Medzinárodný deň detí, však navštívil pán starosta základnú školu
a všetky materské škôlky v obci, aby potešil deti a odovzdal im
sladkosti a darčeky. Balíčky so sladkosťami pripravili zamestnankyne obecného úradu a nové škôlkarske kolobežky poskladal osobne
pán starosta. Na pomoc pánovi starostovi prišli aj zvieratká z
Madagaskaru, s ktorými sa nadšené deti fotili v škôlkach aj na chodbách školy. Postavičky zvieratiek poobede zavítali aj na detské
ihrisko v parku pri kultúrnom dome.
(foto: archív Obecný úrad VB)

ZBER KUCHYNSKÉHO
BIOODPADU
Od pondelka 1.2.2021 triedime kuchynský bioodpad.
Jedná sa o povinnosť, ktorú mestám a obciam ukladá zákon
schválený na základe návrhu z Ministerstva životného prostredia.
Za prvé štyri mesiace sa z našej obce vyviezlo spolu viac než 8 ton
kuchynského bioodpadu.
Stojiská na odovzdanie tohto odpadu nájdete pri
obecnom úrade a pri požiarnom klube. Kuchynský bioodpad je
možné odovzdávať 2 x v týždni, a to v pondelok a štvrtok od 8:00
do 17:00 hod. Obe stojiská sú monitorované kamerovým systémom a prideleným pracovníkom, aby v nádobách určených na
bioodpad nekončili iné druhy odpadov a nevytvárali sa okolo
kontajnerov skládky.
Kuchynský bioodpad je možné odovzdávať len bez
akýchkoľvek obalov alebo v kompostovateľných vreckách, ktoré
ste dostali na obecnom úrade pri úhrade poplatku za komunálny
odpad.
Zároveň je možné v školskej jedálni odovzdávať kuchynský olej a tuky v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00 hod. V prípade, že máte domáci kompostér, nie ste povinní kuchynský bioodpad odovzdávať.
Informácie o tom, čo patrí a nepatrí do kuchynského
bioodpadu nájdete tu na obrázkoch. Do nádob nevylievajte
priamo žiadny tekutý odpad!

DEFENSE PRO - PRACUJEME
PRE VAŠU OBEC,
POZNÁTE NAŠU ČINNOSŤ?

Školský deň spestrili ďeťom rozprávkoví maskoti

KONYHAI BIOHULLADÉK
2021. február 1-jétől a konyhai biohulladékot is
szelektáljuk, az új kötelezettséget a településeknek a környezetvédelmi minisztérium által benyújtott törvény írja elő. Az
első négy hónapban községünkből több mint 8 tonna konyhai biohulladékot szállítottak el.
Az erre a hulladékra szánt kukákat a községi hivatalnál és a tűzoltó klubnál találják.A konyhai biohulladékot a hét
két napján, hétfőn és csütörtökön adhatják le, reggel 8 és
délután 5 óra között. Mint két hulladékgyűjtő helyet kamerás
biztonsági rendszerrel óvjuk, annak érdekében, hogy a
biohulladékra szánt kukába ne dobjanak más szemetet, hogy
a biohulladékgyűjtő mellett ne alakuljanak ki szemétlerakók.
A konyhai biohulladékot csomagolás nélkül, vagy
biológiailag lebomló zacskóban lehet leadni, amit a községi
hivatalban megkaptak a lakók a szemétdíj beﬁzetésekor. A
tárolókba ne öntsenek folyékony hulladékot!
Az iskolai konyhán le lehet adni a használt olajat és
zsiradékot, munkanapokon délelőtt 8 és 12 óra között.
Amennyiben van otthoni komposztálójuk, nem kötelességük
leadni a konyhai biohulladékot.
Hogy mi tartozik a konyhai biohulladékba az alábbi
képeken mutatjuk be.

Predstavte sa nám, prosím.
Sme bezpečnostná agentúra Defense Pro, s.r.o., a na
slovenskom trhu pôsobíme od roku 2014. Sídlo našej spoločnosti
a operačné stredisko sa nachádza v meste Pezinok, pobočky máme v
obci Veľký Biel, v Trnave a v Bratislave. Naše služby poskytujeme na
území celého Slovenska.
Aké služby poskytujete našej obci?
S obcou Veľký Biel máme od júna 2016 uzatvorenú zmluvu
na poskytovanie komplexnej ochrany, naša pôsobnosť sa tak
vzťahuje na celé katastrálne územie, verejné priestranstvá a nehnuteľnosti v správe obce, tie chránime prostredníctvom pripojenia
alarmu na pult centrálnej ochrany (PCO). Poskytujeme Vám dostupnosť nášho dispečingu a výjazdových jednotiek s nepretržitou
pracovnou dobou, sme dostupní 24/7.
Vaša obec s nami uzatvorila tiež zmluvu na odchyt psov, na
základe ktorej vám poskytujeme nonstop dostupnosť odchytovej
hliadky. Napríklad za rok 2020 sme odchytili 14 psov na území obce.
Po prijatí oznámenia prichádzame ku psíkovi a snažíme sa ho odchytiť. Po odchytení ho skontrolujeme čítačkou čipov, ak je začipovaný,
tak bezodkladne kontaktujeme majiteľa. Ak začipovaný nie je,
tak v spolupráci s obcou a ľuďmi ochotnými pomôcť pátrame po jeho
majiteľovi. Odchyty vykonávame výhradne na základe prijatého
pokynu od povereného zástupcu obce, preto vám odporúčame
obrátiť sa v prípade potreby na obec.

činnosti. Prioritou pri výkone hliadkovacej činnosti je prevencia v
oblasti páchania kriminality, ochrana ako verejného, tak aj súkromného majetku, života a zdravia. Hliadkovanie prebieha v nepravidelných intervaloch a naša prítomnosť v obci je nepredvídateľná. Počas
výkonu služby máme vplyv nielen na oblasť bezpečnosti. Plníme pre
vás množstvo sekundárnych úloh za účelom odstránenia negatívnych javov. Zistené skutočnosti zaznamenáme a o výsledku informujeme váš obecný úrad. Svojou činnosťou sa tak stávame predĺženou
rukou obce a odľahčujeme bremeno pracovníkom obecného úradu,
plníme úlohy na základe ich zadania a zhromažďujeme informácie o
problémoch, ktorých získavanie je pre samotných zástupcov obce
časovo náročné a často aj nemožné.
Aké úlohy pre obec plníte?
Každá obec je individuálna a stretáva sa s rôznymi problémami, pričom s mnohými z negatívnych javov sa stretávajú všetky.
Evidujeme vznik nelegálnych skládok v extraviláne obce, vedieme
záznamy o nefunkčnom osvetlení, pátrame po nelegálnom vypúšťaní septikov a zamedzujeme tomu, taktiež preverujeme nelegálne
spaľovanie odpadov. Počas našej činnosti evidujeme poškodené
dopravné značenia, ktorých absencia alebo nezrozumiteľnosť môžu
mať za následok vážnu dopravnú nehodu. Pri zistení protizákonného
konania zasiahneme, kontaktujeme políciu a sme nápomocní pri
objasňovaní zistených skutočností.
O každom zistení vytvoríme záznam s uvedením adresy prípadne
polohy GPS, ktorý v čo najkratšom možnom čase zasielame na
príslušný obecný úrad.
Ako pomáhate občanom obcí?
Otvorená garážová brána, otvorená bránka, zabudnutý
bicykel pred domom, zabudnuté otvorené dvere na motorovom
vozidle, takých prípadov sme zažili veľa a na zistený neželaný stav
občanov priamo upozorníme.
Naša činnosť začína prevažne vo večerných hodinách,
vďaka tomu sa nám viackrát podarilo zasiahnuť a predísť tak následkom, ktoré by ráno mohli byť fatálne. Spiaci človek uprostred cesty,
človek v bezvedomí následkom pádu zo schodov, človek v čiastočnom bezvedomí pri krajnici cesty, ktorý pri sebe nemal inzulín a vybil
sa mu telefón. To boli tie šťastné prípady, ktoré končili iba príjazdom
sanitky a preto prikladáme hliadkovaniu veľkú váhu.
Záchrana ľudského života a zdravia pre nás hrá veľkú rolu.
Pracovníci našej zásahovej jednotky absolvovali záchranársky kurz,
opakovane poskytovali prvú pomoc občanom v núdzi, sú na také
situácie pripravení a svoje znalosti naďalej rozširujú.

Odchyt psov v obci
Kde konkrétne sme Vás mohli v našej obci vidieť?
Prítomnosť našich pracovníkov ste si mohli všimnúť pri
organizovaní Dňa obce, predstavili sme sa tiež na Dni detí alebo iných
slávností, pri riešení krízových dopravných situácií alebo pri vykonávaní odchytu zabehnutého či túlavého psíka. Mohli ste sa s nimi tiež
osobne zoznámiť pri prevzatí psíka z odchytového koterca v obci
Veľký Biel, ktorý vám ušiel a nám sa ho podarilo odchytiť.
Postrehnúť môžete aj zásahové vozidlá, ktoré majú svoje
charakteristické polepy a farby. Tie vašim územím prechádzajú za
účelom preverenia poplachov na objektoch, pohybujú sa u vás
v nepravidelných intervaloch za účelom bezpečnostného hliadkovania, prípadne si plnia svoje úlohy zadané od obce.
Čo si môžeme predstaviť pod pojmom hliadkovanie?
Hliadkovanie v katastri obce predstavuje jednu z významných služieb na úseku bezpečnosti, ktorú vašej obci poskytujeme.
Cieľom bezpečnostného hliadkovania môže byť kontrola kritických
miest, ktoré sa tak stávajú pevnými bodmi kontroly v rámci našej
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Operačné stredisko a hliadka
Vravíte, že ste pre nás dostupní NONSTOP. Na akom čísle vás môžeme
kontaktovať?
Sme tu pre vás nonstop, ale na výjazd vyráža naša hliadka
až na pokyn povereného zástupcu obce. Našu hliadku môže privolať
iba poverený pracovník obecného úradu, preto vás poprosíme v
každom prípade kontaktovať váš obecný úrad a ten rozhodne o
ďalšom postupe riešenia situácie.
V prípade nedostupnosti obecného úradu a jeho pracovníkov nás môžete v naliehavých prípadoch kontaktovať na tel. čísle
0948 684 548, my už budeme vedieť ako postupovať. Vaše prípadné
otázky môžete smerovať aj na náš e-mail: info@defensepro.sk.
Defense Pro, s.r.o., Riaditeľ spoločnosti - Bc. Tomáš Horvátik
(foto: archív Defense Pro)
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Správy a oznamy z Obecného úradu Veľký Biel

KRÁTKE SPRÁVY
Do majetku obce bola odkúpená ulica Lipová.
V auguste začína výstavba cyklotrasy Veľký Biel v smere
na mesto Senec, vedľa cesty I/61, na ktorú obec získala nenávratnú ﬁnančnú dotáciu vo výške 311 000 € z Ministerstva dopravy a
výstavby SR.
Prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa rozšírenia
čističky odpadových vôd z pôvodných 2200 ekvivalentov na
5000 ekvivalentov.
Dokončuje sa projektová dokumentácia na rekonštrukciu Športovej ulice pri jazere, ktorú obec odkúpila do majetku
obce v roku 2020.
V mesiaci august sa začalo s elektronickým označovaním (čipovaním) nádob na komunálny odpad.
Dokončuje sa projektová dokumentácia na budúcu
športovú halu v areáli základnej školy.
Dokončuje sa projektová dokumentácia na prípravu
kanalizácie v uliciach Vinohradnícka, Bratislavská a Športová pri
jazere.
Obec sa zapája do výzvy Ministerstva životného
prostredia SR so žiadosťou o nenávratný ﬁnančný príspevok
zameraný na budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.

DOČASNÝ ZBEROVÝ DVOR
BIOODPADU
KOSTOLNÁ 1501, VEĽKÝ BIEL
OTVÁRACIE HODINY
PIATOK 15:00 - 18:00
SOBOTA 09:00 - 13:00
Na zberný dvor bioodpadu je možné
ukladať len biologicky rozložiteľný
odpad zo záhrad a parkov, napr. lístie,
konáre, trávu, burinu, kvety.

ZBEROVÝ DVOR
STAVEBNÉHO ODPADU
KOSTOLNÁ 885, VEĽKÝ BIEL
OTVÁRACIE HODINY
NA ZAVOLANIE
0903 565 034
0903 900 200
0903 217 789
Na zberný dvor je možné uložiť kusy
betónu, okná, dvere, drevo, zeminu,
sadrokartón, tehly, škridle, nábytok.

Pracovný tím pre označovanie nádob

INFORMÁCIE Z MATRIKY
K 31. 12. 2020 vzrástol celkový počet obyvateľov obce
na 2942. Počas minulého roka sa narodilo celkom 50 detí, z
toho 26 dievčat a 24 chlapcov. Zosobášilo sa celkom 20 párov,
z toho 6 sobášov sa konalo v sobášnej sieni obecného úradu.
Pribudlo 33 úmrtí.

INFORMÁCIÓK AZ
ANYAKÖNYVI HIVATALBÓL
2021. december 21-én a községben 2942-re nőtt a
lakosok száma. A múlt évben összesen 50 gyermek született, ebből 26 lány és 24 ﬁú. 20 pár házasodott össze, ebből
6 pár az esküdtető teremben. 33 lakosunk meghalt.
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ZBER POUŽITÝCH OLEJOV
A TUKOV Z DOMÁCNOSTÍ
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ,
V BUDOVE KULTÚRNEHO DOMU
OTVÁRACIE HODINY
PRACOVNÉ DNI 8:00 - 12:00
Na odovzdanie sú vhodné všetky typy
rastlinných olejov. Dôležité je, aby bol
olej zbavený hrubých nečistôt
a neobsahoval vodu, víno, strúhanku
a zvyšky jedál. Použité oleje je potrebné
priniesť v uzatvorených PET fľašiach.

Udalosti

OČKOVANIE PROTI COVID-19
V AMBULANCII
DOKTORKY JANY BENDOVEJ
V našej ambulancii budeme očkovať každý druhý
štvrtok v priebehu augusta aj septembra, ak bude záujem, tak aj
dlhšie. Po prvýkrát sme očkovali 29. júla, zaočkovali sme prvých
36 pacientov vakcínou Comirnaty od Pﬁzer/BioNTech.
Informácie o ďalších termínoch poskytujeme telefonicky. Možnosť prihlásiť sa môžu pacienti, ktorí sú v našej starostlivosti, na tel. čísle 02/45916113 počas ordinačných hodín, alebo
emailom (kedykoľvek). Očkujeme výlučne našich pacientov,
takých, ktorí ešte očkovaní neboli, alebo takých, ktorí už prvú
dávku vakcíny od Pﬁzeru dostali a potrebujú 2. dávku, prípadne
takých, ktorí dostali prvú dávku Astra Zeneca a zo zdravotných
dôvodov musia dostať druhú dávku Pﬁzer.
Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ neschválilo možnosť
očkovať aj pacientov, ktorí nie sú v našej starostlivosti.
MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
Poľovnícka 14, 900 24 Veľký Biel

VÉDŐOLTÁS MUDR. BENDOVÁ
RENDELŐJÉBEN
Július 29-étől a magyarbéliek már a községben is
megkaphatják a Covid-19 elleni védőoltást. MuDr. Bendová
rendelőjében az első napon 26 pácines oltatta be magát
Comirnaty Pﬁzer/Biontech vakcínával. Augusztus és
szeptember hónap minden második csütörtökén van
lehetőség felvenni az oltást. Az oltásra azonban csak azok
jelentkezhetnek, akik MuDr. Bendová körzeti orvos
rendelőjének kliensei, sajnos az egészségügyi minisztérium
még nem hagyta jóvá, hogy a körzeti orvos más orvosok
pácienseit is beolthassa. Amennyiben szeretnék magukat
beoltatni a doktornő rendelőjében bejelentkezhetek a
02/45916113-as
telefonszámon,
vagy
e-mailon.
A
rendelőben igényelhetik a Pﬁzer/Biontech első vagy a második dózisának beadását. Amennyiben az első oltásuk Astra
Zeneca volt, de egészségügyi okok miatt a második adagnak
Pﬁzer/Biontech-et ajánlják, szintén bejelentkezhetnek.
Bízunk benne, hogy élnek a lehetőséggel, hogy
utazás nélkül, közel az otthonukhoz oltathatják be magukat.

UPOZORNENIE PRE VODIČOV
Upozorňujeme vodičov motorových vozidiel, aby dbali na
dodržiavanie predpisov a rešpektovanie dopravného značenia v
obci. V poslednej dobe dochádza k opakovaným kolíznym situáciám v premávke v dôsledku nedania prednosti vjazde vozidlu na
hlavnej ceste. Upozornenie platí najmä pre vodičov vychádzajúcich z časti označenej značkou OBYTNÁ ZÓNA, kde platí pravidlo
pre vychádzajúceho vodiča - daj prednosť vozidlám idúcim po
ceste. Čiže, pri vychádzaní z ulíc Slivková, Vinohradnícka, Javorová
ste povinní dať prednosť ostatným vozidlám (neplatí pravidlo
pravej ruky, ako sa mnohí mylne domnievajú).
Mestá a obce môžu od 1. mája 2021 sankcionovať
držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. Budú
môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla
bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom. Túto
možnosť mal doteraz len Policajný zbor. Príjem z pokuty bude
patriť obci. Výška sankcie v tomto režime je pevne daná zákonom
sumou 78 eur. Ak držiteľ pokutu uhradí do 15 dní od doručenia
rozkazu, stačí, že uhradí dve tretiny z tejto sumy, teda 52 eur.
Mestá a obce môžu zadokumentovať porušenia povinnosti

ĎALŠIE OBDOBIE
S KORONAVÍRUSOM
Nový rok nám začal nepekne. Od 1. januára 2021 bol
nariadený prísny zákaz vychádzania s minimálnymi výnimkami.
Situácia v súvislosti s ochorením Covid – 19 sa zhoršovala zo dňa
na deň. Od 11. januára sme už mali pre výskyt ochorenia zatvorenú materskú školu. V druhej polovici januára sme sa už pripravovali na plošné testovanie, od konca januára sme potrebovali
negatívny test takmer všade. Počas prvého testovacieho víkendu
sme otestovali viac než 1300 obyvateľov.
Začiatkom februára deti nechodili do škôl ani škôlok. V
polovici februára sa školské zariadenia čiastočne otvorili, a o
týždeň sme už z dôvodu výskytu covidu opäť niektoré triedy zatvárali. Koncom februára sa situácia vôbec nezlepšovala, práve
naopak a tak sme sa zrazu pravidelne stretávali na testovaní každý
utorok. Vy, zodpovední obyvatelia, ktorí ste v daždi, snehu, v zime
čakali vonku na výsledok testu a my personál v bielych overaloch,
s respirátormi na tvárach, ktorí sme dúfali, že po každom testovaní
prídeme domov tiež zdraví. V apríli sa nám situácia konečne začala
zlepšovať, pozitívne testovaných ubúdalo, zmierňovali sa pravidlá
v nosení respirátorov, mohli sme znovu otvoriť detské ihriská.
Testovali sme do konca júna, celkovo sme vykonali približne 10 000
antigénových testov. V júni sa situácia zlepšila natoľko, že sme
mohli pri príležitosti Dňa detí navštíviť škôlky vo vonkajších priestoroch či zorganizovať zopár menších detských športových udalostí. V čase písania článku je situácia na Slovensku dobrá, náš okres
Senec sa nachádza v zelenej farbe a riadime sa tzv. covid automatom a z neho vyplývajúcimi nariadeniami.
Všetci dúfame, že ďalšia vlna bude miernejšia aj vďaka
zvyšujúcej sa miere zaočkovanosti a postupne sa vrátime do
normálneho života. V prípade zlepšenia epidemiologickej situácie
Vás o prípadných plánovaných kultúrnych a športových udalostiach budeme včas informovať.
(foto: archív Obecný úrad VB)

Bielsky testovací tím

držiteľa vozidla technickými prostriedkami (zákaz zastavenia
a státia), vydať rozkaz o pokute, prijať a vybaviť prípadné podanie
odporu, rozhodovať v konaní o správnom delikte po podaní
odporu. Odvolacie konanie proti rozhodnutiu obce vydanom po
podaní odporu proti rozkazu bude viesť príslušný orgán Policajného zboru. Obec doteraz nemohla vyhotovovať dôkazy ani vydávať
rozhodnutia vo veci správnych deliktov držiteľa vozidla (tzv. objektívna zodpovednosť). Vyvodzovanie subjektívnej zodpovednosti
vodiča vozidla (aj pomocou tzv. papúč) je časovo, personálne
a ﬁnančne nákladné, často bez žiaduceho výsledku. Policajný zbor
však nemá dostatočné personálne ani technické kapacity na
riešenie všetkých deliktov v statickej doprave.
(Zdroj: tlačová správa MINV 30.04.2021)
Obyvatelia Malobielskej ulice značenie
príkladne rešpektujú a ulica je prejazdná
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Udalosti

Zo života škôlkarov a školákov

DEŇ DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE
Konečne nastal dlho očakávaný Deň detí plný radosti,
spevu, tanca, prekvapení a darčekov. Slniečko sa na nás
usmievalo a doprialo nám krásny letný týždeň.
V utorok 1. júna sme na pestrofarebne vyzdobenom
školskom dvore najskôr privítali koncertné duo Paci Pac, ktorí
v nás so svojimi pesničkami rozprúdili tú pravú sviatočnú
zábavu. Deti si s radosťou zaspievali, zatancovali a koncert
odmenili veľkým potleskom.
Po koncerte nás čakali ďalšie prekvapenia. Pán
starosta deťom k ich sviatku priniesol štyri krásne ligotavé
kolobežky a tiež sladké balíčky. Za zvuku sirén sa neočakávane na školskom dvore objavili zvieratká z Madagaskaru - lev
a hroch. Deti sa však nezľakli, poznali ich z rozprávky a dopriali im veľa pohladení a objatí. Za darček y sa deti poďakovali
a kolobežky hneď aj vyskúšali.
Prekvapenia ku Dňu detí však pokračovali aj v piatok,
4. júna. Na školskom dvore vyrástol veľký skákací hrad, preliezky sa zmenili na náročnú prekážkovú dráhu a tráva na
more. V škôlke sa zjavili piráti, ktorí prišli o svoju pirátsku loď
pri hľadaní pokladu. Deti im hneď ponúkli pomoc pri zdolaní
náročných, ale aj zábavných úloh. Preskúšali si svoj zrak pri
streľbe z luku a rovnováhu pri chôdzi po lane nad morom
plného žralokov. V skákacom hrade a prekážkovej dráhe
dokázali preskakovať, podliezať a liezť. Vďaka ich šikovnosti
a obratnosti sa im podarilo získať tajné indície k nájdeniu >>

OLYMPIJSKÝ DEŇ
V MATERSKEJ ŠKOLE

pokladu vo všetkých úlohách. S rozžiarenými očami a napätím
sledovali, čo truhlica s pokladom ukrýva. Veľkou tanečnou
zábavou s bublinkami spoločne s pirátmi oslávili nájdenie
pokladu.
Oslava sviatku Dňa detí sa tento rok naozaj vydarila
a deti si odniesli nielen množstvo darčekov, ale hlavne veselých a zábavných spomienok.
Tunde Leginusová
(foto: archív MŠ)

Návšteva na obecnom úrade

Rozprávkový lev rozpútal vlnu radostí a úsmevov

30. júla sa skončil týždňový denný faratábor na fare
Veľký Biel, usporiadaný pre 6-15 ročné deti z farností Novej
Dedinky a Veľkého Bielu. Deti sa počas trvania tábora postarali
o čistotu v okolí jazera. Pán starosta ich za odmenu pozval na
bielsku zmrzlinu. Sme radi, že nová generácia už chápe zmysel
starostlivosti o životné prostredie a aj keď by nemuseli, postarajú sa o odpadky iných, ktorým je to stále jedno.(foto: archív OÚ VB)

Deti čakali Mikuláša na dvore

(foto: archív MŠ)

Deti starostlivo vyzbierali každú smietku

Deti s olympijskými odmenami
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V marci obecný úrad pripravil pre všetkých seniorov
nad 62 rokov žijúcich v obci ochranné pomôcky vo forme
balíčkov s obsahom rúšok a respirátorov a s pomocou dobrovoľníkov z Dobrovoľného hasičského zboru Veľký Biel doručil do ich
domácností. Zároveň obecný úrad seniorom poskytol možnosť
registrácie na očkovanie proti ochoreniu Covid – 19. Registrácia
prebiehala na obecnom úrade, neskôr sme seniorov registrovali
(foto: archív Obecný úrad VB)
na očkovanie aj na testovacom mieste.

Balíček ochranných pomôcok pre obyvateľov nad 62 rokov

SEGÍTSÉG A NYUGDÍJASOKNAK

DENNÝ
DETSKÝ FARATÁBOR

V piatok 11. júna sa konal v našej škôlke každoročný
športový deň. Škôlkári - malí olympionici si pripravili okrem
športového oblečenia aj dobrú náladu. Na školskom dvore
pod vlajkou s piatimi olympijskými kruhmi sa ozvalo trikrát
športové: "Hip, hip hurá!" a Olympijské škôlkarske hry sa
začali.
Deti preliezali, preskakovali, obchádzali slalomom
prekážky, skákali vo vreci, triafali na terč, chodili a udržiavali
rovnováhu na chodúľoch. Za vzájomného povzbudzovania
všetky disciplíny zvládli aj najmenšie Včielky.
Odmenou pre všetkých bola sladká čokoládová
medaila, diplom, odznak a desiatový box s logom blížiacich sa
letných Olympijských hier v Tokiu.
Najväčšou odmenou však bol deň plný radosti z
pohybu, ktorý zároveň upevnil zdravie a imunitu všetkých
našich detí.
Tunde Leginusová

POMOC SENIOROM

Do upratovania sa zapojili všetky deti z tábora

Márciusban a községi hivatal minden 62 évnél idősebb
polgárának védőcsomagot ajándékozott, melyben arcmaszkok
és védőmaszkok voltak, a magyarbéli önkéntes tűzoltó
egyesület segítségével eljuttattuk azt a háztartásokba. Mindez
mellett a hivatal segítő kezet nyújtott az idősebb polgároknak a
Covid – 19 elleni védőoltásra való regisztrációban. A regisztráció a községi hivatalban volt, később a tesztelő helyen is
segítettünk a védőoltásra való jelentkezésben.

UPRATOVANIE OBCE
A VEĽKOKAPACITNÉ
KONTAJNERY
Začiatkom apríla, pri príležitosti Medzinárodného dňa
Zeme sme sa pustili do tradičného každoročného upratovania
obce. V obci sme rozmiestnili veľkokapacitné kontajnery na
odpady, ktoré nepatria do zmesovej nádoby. Kontajnery sa razom
naplnili starými kobercami, nábytkom, matracmi, ale najmä
stavebným odpadom. Vyskytli sa aj zbytočné odpady, ako plastové detské hracie kuchynky alebo školské zošity, ktoré Vám každý
mesiac odvezú v rámci vrecového triedeného odpadu. Ďalší
týždeň sme napĺňali kontajnery elektroodpadom a nebezpečným
odpadom. V rovnakú sobotu sa stretlo viac než 50 dobrovoľníkov,
aby sme sa pustili do upratovania obce. Obecný úrad zabezpečil
kontajnery, rukavice, vrecia na odpad a občerstvenie, rozdelil
účastníkov do malých skupín a zber voľne pohodeného odpadu v
obci sa mohol začať. Ruku k dielu pridali rybári, hasiči, psíčkari
a zopár rodičov priviedlo na pomoc aj deti. Síce s rúškami na
tvárach, ale s pocitom dobre vykonanej práce sme za pár hodín
opäť raz upratali smeti po nezodpovedných občanoch.
Týmto by sme opäť radi pripomenuli občanom, aby svoj
odpad nenechávali voľne pohodený v prírode ani pri zberných
nádobách v obci. Je už vrcholne opovážlivé vyhodiť nepotrebný
gauč alebo sanitu vedľa kontajnera na sklo. Ku kontajnerom na
sklo rozhodne tiež nepatrí autosklo ani keramika a ani voľne pohodené plné igelitky skla okolo plných nádob, najmä, keď sa o ulicu
ďalej nachádza prázdna nádoba na sklo. Žiadame Vás o využívanie
všetkých kontajnerov na sklo v obci a zároveň pripomíname ich
rozmiestnenie.
(foto: archív Obecný úrad VB)

Dobrovoľníci v časti Malý Biel

Dobrovoľníci z DHZ doručili balíčky všetkým seniorom

FALU TAKARÍTÁS ÉS
NAGYKAPACITÁSÚ
KONTÉNEREK
Április elején a Föld napja alkalmából hagyományosan
megszerveztük a falu takarítást. A község területén nagykapacitású konténereket helyeztünk el. A konténerek pillanatok alatt
megteltek régi szőnyegekkel, bútorokkal, matracokkal, de elősorban építkezési hulladékkal. Sok mindent feleslegesen ide dobtak
ki: többek között műanyag játék konyhát, iskolai füzeteket, amit
minden hónapban elszállítanak a házak elől a szeparált hulladék
összegyűjtésekor. Ugyanezen a szombaton 50 önkéntes találkozott, akik a köztereket tisztították meg. A községi hivatal biztosította a konténereket, a kesztyűket, zsákokat és frissítőket, a
résztvevőket kis csoportba osztottuk szét és a községben lévő
szemetet elkezdtük összegyűjteni. A munkában részt vettek a
halászok, a tűzoltók, a kutyások, néhány szülő és gyermek.
Ugyan védőmaszkkal az arcokon, de összegyűjtöttük az
egész faluban a felelőtlen polgárok által szétdobált szemetet.
Ezért szeretnénk ismét felhívni a lakosok ﬁgyelmét, hogy ne
hagyják maguk után a természetben szétdobálva a szemetet, de
a kukák mellett se. Vakmerőség ott hagyni az üvegre szánt
konténer mellett a használaton kívüli kanapét vagy fürdőszobabútort. Az üveggyűjtő konténer mellett nem szabad ott hagyni
az autó szélvédőjét, a felesleges kerámiát, de a teli táska üveget
sem, pláne, ha egy utcával arrébb üresen áll az üveges kuka. Arra
kérjük Önöket, használják az összes üveges kukát, ami a község
területén van, ezért ismételten leírjuk, hol találhatóak ezek a
konténerek.

Dobrovoľníci v časti Veľký Biel
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Šport

STO VEĽKÝ BIEL
NA TURNAJOCH

ŠKOLA FUTBALU VEĽKÝ BIEL

Stolnotenisový oddiel Veľký Biel nezaháľa! Kvaliﬁkáciu na
Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise absolvovalo desať
registrovaných hráčov nášho oddielu. Cez kvaliﬁkáciu na
Majstrovstvá Slovenska v jednotlivých kategóriách sa prebojovali
dvaja chlapci a dve dievčatá.
KVALIFIKÁCIA NA MAJSTROVSTVÁ SR - UMIESTNENIA:
Najmladšie žiactvo:
9-16 miesto Lea Barkolová - jednotlivci
17-32 miesto Terézia Šikulová - jednotlivci
17-32 miesto Šimon Blaščák - jednotlivci
2. MIESTO LEA BARKOLOVÁ - dievčenská štvorhra
Staršie žiactvo
9 -16 miesto Matúš Bognár - jednotlivci
Všetkým účastníkom kvaliﬁkácie ďakujeme za reprezentáciu a účastníkom MS gratulujeme za skvelé umiestnenia.

V mesiaci jún sa každoročne už od roku 1948 oslavuje
Olympijský deň, na počesť výročia založenia novovekého olympijského hnutia.
Do osláv Olympijského dňa sa každoročne zapája aj
Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). Vďaka spolupráci
a podpore obecného úradu Veľký Biel a SOŠV sa začiatkom júna
na našom futbalovom štadióne podarilo zorganizovať športové
podujatie plné futbalových aktivít.
Účastníkmi futbalového turnaja boli deti zo Školy futbalu
Veľký Biel, hrajúce za futbalový klub Danubia Veľký Biel, vedené
trénerom p. Davidom Kapounom. Úsilie takmer 60tich malých
futbalistov a futbalistiek sme odmenili občerstvením, ale najmä
zaslúženým diplomom, medailou a športovým ruksakom s olympijskou symbolikou.
Škola futbalu Veľký Biel vznikla v roku 2019 a zo začiatku
v klube trénovalo 22 detí. V máji 2021 mal klub už viac než 60
členov. Deti rôznych vekových kategórií sa zúčastňujú pravidelných futbalových tréningov a zápasov. A nás teší obrovský záujem
detí o šport a ich radosť z pohybu.
(foto: archív Obecný úrad VB)

TURNAJ JOLLA CUP SENEC
Na turnaji sa zúčastnilo 10 hráčov vo všetkých kategóriách.
Spomedzi 280 prihlásených sa medzi našimi hráčmi najúspešnejšie umiestnil Matúš Bognár v kategórii dorastu na 17 -32 mieste.
Bola to vynikajúca konfrontácia so zahraničnými hráčmi z Česka,
Nemecka, Anglicka, Japonska.
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15. ročník

Úvodník
Milí Bielčania,
opäť sa nám podarilo zhrnúť niekoľko blokov oznamov,
opísať dianie v obci, zachytiť užitočné informácie a odpovede, na
ktoré sa často pýtate.
Veríme, že napriek ešte stále mierne obmedzenej situácii,
prežívate príjemné letné chvíle a že prispievate svojou zodpovednosťou k súdržnému a pokornému spoločenskému nažívaniu v
našej obci. Vnímame to ako dôležitú hodnotu nielen pre obecnú
komunitu, ale aj pre vývin situácie v nasledovných mesiacoch v
našom okrese.
Prajeme príjemné čítanie a úspešné vkročenie do
septembrových školských a pracovných povinností.
Redakčná rada Bielčan

WIFI 4EU SPUSTENÁ

FUTBALL ISKOLA
MAGYARBÉLEN

PRENÁJOM TENISOVÉHO KURTU V ŠPORTOVOM AREÁLI:
- občan s trvalým pobytom vo Veľkom Bieli 5 €/hodina/kurt
- občan s trvalým pobytom vo Veľkom Bieli s dieťaťom,
navštevujúcim ZŠ vo Veľkom Bieli 1 €/hodina/kurt
- občan bez trvalého pobytu vo Veľkom Bieli 15 €/hodina/kurt

Noviny obce Veľký Biel

Obec Veľký Biel si tento rok pripomína 727 rokov od prvej
písomnej zmienky. Prvé záznamy sú z roku 1294, kedy sa obec
nazývala BEEL, súčasný názov obce sa používa od roku 1948.

Oznamy

Príhovor pred hrami

vydanie 1/2021

43. číslo
august 2021
NEPREDAJNÉ

Az első modernkori olimpia emlékére, 1948 óta
minden év júniusában megtartják az Olimpiai napot. Az emléknaphoz minden évben csatlakozik a Szlovák Olimpiai és Sportbizottság (SOŠV) is.
Magyarbél község és a SOŠV együttműködésének
köszönhetően júniusban a helyi focipályán sikerült megszerezni egy sportnapot, amelyen színes és érdekes programokat
tartottak.
A sportnapon részt vettek a Magyarbéli Futball Iskola
növendékei, akik a Danubia Veľký Biel futball klub színeiben
játszanak, David Kapoun edző vezetésével. A majdnem hatvan
ﬁatal focista igyekezetét frissítőkkel, de főleg a megérdemelt
oklevéllel, érmével és olimpiai jelképpel díszített sport hátizsákkal háláltuk meg.
A Magyarbéli Futball Iskola 2019-ben alakult meg és az
elejétől 22 gyermek edzett az iskolában. 2021. májusában a
klubnak több mint 60 tagja volt. A több korosztályt képviselő
sportolók rendszeresen vesznek részt edzéseken és meccseken. Nagy öröm, hogy ilyen nagy az érdeklődés a sport iránt.

Vydáva: Obecný úrad Veľký Biel
Železničná 76, 900 24 Veľký Biel, IČO: 00 305 146
Náklad: 1200 výtlačkov
Šéfredaktor a graﬁcká úprava: Mgr. Katarína Krivosudská
Redakčná rada: Mgr. Zuzana Danterová
Preklad do maďarského jazyka: MSc. Anikó Tóth Szalayová
Väčšina článkov v slovenskom jazyku prešla korektúrou.
Periodicita: 2x do roka - štvrťročne
Registrované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky
pod č. EV 3419/09 ISSN 1339-3731

Oﬁciálna stránka obce:
www.velkybiel.eu
Redakcia obecných novín:
redakciabielcan@gmail.com
facebook obecných novín:
Som bielčan

Iniciatíva WiFi4EU podporuje myšlienku bezplatného
pripojenia Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch, ako sú
parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia či verejné priestranstvá v obciach v celej Európe.
Vďaka projektu Wiﬁ4EU obec Veľký Biel získala
prostriedky v sume 15-tisíc eur z výzvy Európskej komisie
WiFi4EU na budovanie sietí bezdrôtového internetu na verejných priestranstvách.
Obec Veľký Biel tak od apríla 2021 poskytuje bezplatný WiFi signál na trinástich verejných priestranstvách v obci.
Prístupové body sú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:
VONKAJŠIE BODY:
Kultúrny dom - detské ihrisko, Kultúrny dom - pri pódiu , Areál
základnej školy, Areál požiarnej zbrojnice, Futbalové ihrisko tribúna , Areál materskej školy.
VNÚTORNÉ BODY:
Obecný úrad, Kultúrny dom – kinosála, Kultúrny dom - spoločenská sála, Požiarna zbrojnica – interiér, Zdravotné stredisko
– čakáreň, Klub pri kostole – interiér, Futbalové ihrisko – šatne.
Do siete WIFI sa prihlásite bez hesla, len jednoduchým
pripojením wiﬁ siete, načítaním webovej stránky a potvrdením
pripojenia.

SČÍTANIE OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV 2021
Už od 01. júna 2020 prebiehala na celom Slovensku v
spolupráci so samosprávami prvá fáza sčítania domov a bytov.
Tá bola ukončená k 12. februáru 2021 a následne od 15. februára 2021 začala ďalšia fáza, samotné sčítanie obyvateľov.
Povinnosť sčítať sa mal každý obyvateľ Slovenskej republiky,
s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku. Rodičia
mali povinnosť sčítať aj neplnoleté osoby. Sčítanie obyvateľov
prebiehalo výlučne elektronicky do konca marca 2021. Kto sa
nestihol sčítať sám najneskôr k tomuto termínu, mal následne
ešte možnosť využiť pomoc mobilného asistenta na obecnom
úrade do 13. júna 2021.
V našej obci sa sčítalo celkovo 91,66 % obyvateľov.
Celkovo sa v Slovenskej republike sčítalo 5,22 milióna obyvateľov, čo predstavuje 92,7 % sčítaných z odhadovaného počtu
obyvateľov.

NÉPSZÁMLÁLÁS, HÁZ - ÉS
LAKÖSSZEÍRÁS 2021
2020. június 1-jétől Szlovákiban az önkormányzatokkal együttműködésben elkezdődött a népszámlálás
első szakasza, amelyben a házakat és lakásokat írták
össze. Ez az összeírás 2021. február 12-éig megtörtént,
február 15-én kezdődött a második szakasz, maga a népszámlálás. Minden állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkező szlovák állampolgár köteles volt megszámolni
magát. A szülők kötelesek voltak megszámolni a kiskorú
gyermekeiket. A március végéig tartó népszámlálás
kizárólag elektronikus úton történt. Aki március végéig
nem töltötte ki az adatlapot, annak 2021. június 13-áig
lehetősége volt a községi hivatalban segítséget kérni a
mobil asszisztensektől.
Községünkben a lakosság 91,66 százaléka megszámoltatott. 5,22 millió lakos számoltatott meg, ez a
szlovákiai összlakosság 92,7 százaléka.
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