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Noviny obce Veľký Biel

Úvodník
Milí Bielčania, prinášame prvé tohtoročné vydanie
obecných novín Bielčan, tentokrát ako dvojčíslo. Napriek
tomu, že pandémia koronakrízy zrušila mnohé tradičné
udalosti v obci ako Bielvinalia, Stolnotenisový turnaj o pohár
starostu obce, Deň matiek, Rybárske preteky, Bielsky kotlík či
plánovanú divadelnú komédiu Záhoráckeho divadla v našom
kultúrnom dome, život v obci sa úplne nezastavil. V novinách
sa vrátime k udalostiam zo začiatku roka, prečítate si však tiež
o vykonaných opatreniach obce v boji s koronavírusom,
a taktiež informácie o uskutočnených investíciách pre rozvoj
obce a plánoch na nasledujúce obdobie.
Želáme Vám príjemné čítanie.
Redakčná rada Bielčan

Udalosť

Letná prechádzka v okolí našej dedinky dodá nielen energiu
a dobrú náladu, ale aj poteší pohľadom na rozkvitnuté
lúčne rastlinstvo (foto: ZD)

KRÍŽOVÁ CESTA MALÝ BIEL
V nedeľu 28.06.2020 sa v kaplnke na Malobielskom
cintoríne konala svätá omša pri príležitosti tradície Malobielskych hodov. Zároveň pán farár požehnal nové obrazy krížovej cesty. Obrázky jednotlivých zastavení (14), namaľoval
špeciálnou technikou maľovania na sklo RNDr. Ladislav
Šikula. Maľby sú pripevnené na dubové rámy, ktoré ﬁnancovalo Ružencové bratstvo v Malom Bieli.
A németbéli Sz. László kápolnánk egy keresztúttal lett
gazdagabb. Ahogy a képeken látható a kápolna belső falára
felkerült a keresztút 14 állomása, melyet RNDr. Sikula László
készített és adományozott. A képek speciális üvegfestéses
technikával készültek és a festmények egy tölgyfábol készült
fa keretre lettek felerősítve. A fakereteket a németbéli rózsafüzértársulat adományozta. Az új keresztút megáldása a németbéli búcsúi szentmisén volt 2020.06.28-án.

Novinka

Kaplnka v Malom Bieli

APLIKÁCIA „V OBRAZE“

Pre zvýšenie informovanosti obyvateľov bola spustená mobilná aplikácia s názvom V obraze, vďaka ktorej dostávate informácie z obecného úradu priamo do Vášho mobilu. Ak Vás nebaví klikať na web stránku obce, alebo nepočujete obecný rozhlas,
stačí si stiahnuť bezplatnú aplikáciu do Vášho smartphonu a budete mať všetky obecné oznamy stále po ruke.
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Zo života škôlkarov a školákov

DOVIDENIA, MILÁ ŠKÔLKA,
IDEME UŽ DO ŠKOLY,
BUDEME SA UČIŤ ČÍTAŤ
A PÍSAŤ SI ÚLOHY...
Ako to už v júni býva zvykom, ani tento rok to nebolo
inak. Počas roku, ktorý opäť rýchlo ubehol, sa zo škôlkarov
stali budúci prváci a s blížiacim sa koncom školského roka
2019/2020 nastal čas, aby sa rozlúčili so svojou škôlkou. V
tomto školskom roku opúšťa brány našej materskej školy 33
predškolákov z triedy včielok a motýlikov, ktorých do školy
pripravovali pani učiteľky Tündi, Adrika, Veronika a Janka.
Tohoročná rozlúčková slávnosť bola síce netradičná, bez
krásneho programu plného spevu, básní a tanca, ale život
nám to takto zariadil a my sme rady, že posledný júnový
podvečer sme sa stretli predškoláci, rodičia a kolektív materskej školy v zdraví, na krásne vyzdobenom, farebnom
školskom dvore. Na deti čakalo prekvapenie v podobe
slávnostne prestretých stolov, rozlúčkovej torty so symbolmi
včielok a motýlikov, rôznych koláčikov, detského šampanského a všetkého, čo na veľkej oslave nemôže chýbať.

Sladké prekvapenie pre predškolákov
Pani riaditeľka vo svojom príhovore pripomenula deťom
spoločne strávené pekné chvíle, bezstarostné obdobie plné
hier, zábav, radosti, pohody a vyjadrila želanie, aby ich
škôlkarske priateľstvá a čas hier, smiechu, učenia sa a spomienky na príjemne strávený čas v škôlke to dlhé odlúčenie,
ktoré nás všetkých postihlo, nijako nezatienilo.
Poďakovala predškolákom za ich škôlkarsku usilovnosť, a popriala
im, aby v septembri s radosťou nastúpili do vytúženej školy
a aby boli naďalej takí šikovní a robili všetkým okolo seba
radosť.

Naši predškoláci s kolektívom MŠ

pamiatku darčeky v podobe školských potrieb, knižky a sladkej
odmeny. Pani riaditeľka poďakovala aj rodičom za dôveru,
vzájomnú úctu, trpezlivosť, ústretovosť, za veľmi dobrú
spoluprácu, komunikáciu a ochotu vždy pomôcť.
Na záver aj deti obdarovali pani učiteľky, tetu školníčku a pani
kuchárku, za čo deťom a ich rodičom srdečne a s úctou ďakuje
celý kolektív materskej školy.
Konečne sa začala hostina, zábava, fotenie a príjemné rozprávanie sa, spomínanie na spoločne strávené chvíle.
Na konci školského roka Vám prajeme príjemné, slnečné leto,
krásne zážitky na dovolenkách, šťastné návraty a dobrý štart
deťom do prvej triedy v septembri. Keďže sa tento rok lúčime
aj s celým osadenstvom výboru rodičovského združenia,
chceli by sme im vyjadriť veľkú vďaku za dlhoročnú nezištnú
pomoc a oporu, ktorú poskytovali deťom, pani učiteľkám a ostatným rodičom. Osobitne by sme chceli poďakovať mamičkám
Fabovej, Rothovej, Neumannovej, Karácsony, Taškej a Denkovej, ktoré boli dlhé roky aktívnymi členkami výboru RZ pri MŠ
Veľký Biel.
Kolektív materskej školy
(foto: archív MŠ)

Novinka na Základnej škole

Na základe dotácie vo výške 42 944,50 €, ktorú sme
získali z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
sme mohli v našej základnej škole zmodernizovať prírodovednú
učebňu. Poskytnuté ﬁnančné prostriedky sme využili na obstaranie materiálno – technického vybavenia odbornej učebne zameranej na prírodné vedy, akými sú fyzika, biológia a chémia.
V modernizovanej učebni sa nachádzajú nové mikroskopy, meracie systémy, digitálna váha, geologická sada minerálov, horniNastal čas lúčenia a ako sa patrí okrem krásnych spomienok ny, preparačné súpravy, kostra človeka, modely ľudských
na čas strávený v materskej škole si naši predškoláci odniesli na orgánov a buniek, chemické laboratórne pomôcky, krycie sklíčka,
rôzne senzory, digestor, počítače, tablety, interaktívna tabuľa,
vizualizér, nový nábytok a mnoho ďalšieho vybavenia.
Žiaci tak môžu vďaka laboratórnym cvičeniam a experimentom zážitkovou formou učenia lepšie pochopiť prírodné javy,
a rozvíjať svoje schopnosti pri pozorovaní a skúmaní v oblasti
biológie, chémie a fyziky.

Nové laboratórne pomôcky
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Udalosti

FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA
Jednou z mála spoločenských udalostí, ktoré nám tento
rok nestihla korona prekaziť, bola tradičná Fašiangová zabíjačka.
Počasie nám vyšlo, februárové slnko nás celé dopoludnie zohrievalo a v stánkoch so zabíjačkovými špecialitami sa dobrovoľníci
nestíhali obracať. Jaternice, krvavnice, tlačenka, oškvarky, masť,
paprikový lalok, pečené mäso, huspenina, zabíjačková kapusta či
ovarová polievka sa míňali rýchlosťou blesku. Veríme, že si
návštevníci toto dopoludnie doslova vychutnali a zároveň si užili
sobotu v spoločnosti priateľov a známych aj pri dobrom varenom
vínku, čaji či zákuskoch. Ďakujeme všetkým sponzorom, dobrovoľníkom a pracovníkom, ktorí sa postarali o tento deň. Dúfame, že
budúci rok si udalosť zopakujeme. ZD (foto: archív OÚ)

CESTA SMEROM
NA „PLANTAGO“
Záhradnícke centrum, spoločnosť Plantago spol.
s.r.o., zrealizovala koncom mája rekonštrukciu povrchu vozovky na Cintorínskej ulici smerom na vinohrady a les. Keďže túto
cestu do prírody využíva čoraz viac psíčkarov, cyklistov či
bežcov, patrí majiteľom ﬁrmy veľké poďakovanie.

Úplne nová cesta, ktorá nadväzuje na Cintorínsku ulicu

Prehliadka masiek pred vyhodnotením

Aj takéto dobroty mohli ochutnať návštevníci gastro udalosti

INZ 01/2020
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Príspevky

OPRAVA VEĽKÉHO ZVONA
NÁŠHO KOSTOLA
Určite ste si viacerí všimli, že od novembra 2019 nebolo
počuť hlas veľkého zvona z nášho kostola. Veľký kostolný zvon mal
už nejaký čas iný, zvláštny hlas. Zvon sa dal prešetriť odborníkmi,
ktorí zistili, že teleso zvona je prasknuté. Nakoľko ide o zvon s historickou hodnotou, vedenie cirkevnej obce sa rozhodlo, že nedáme
odliať nový zvon, ale dáme prasknutý zvon opraviť. Zváranie
zvonov je technicky náročná a vážna vec, tak sme touto odbornou
prácou poverili podnikateľa Albína Iváka z Liptovských Sliačov, ktorý
má s týmto remeslom dlhoročné skúsenosti. Pomocou žeriavu sa v
novembri 2019 vymontoval zvon z veže kostola, a odviezol do
dielne pána Iváka. Po precíznej a odborne vykonanej oprave sa
zvon vrátil do kostola koncom apríla tohto roku, kde si ho na krátky
čas mohla obzrieť z tesnej blízkosti aj verejnosť. Nápisy na zvone
uvádzajú základné informácie o zrode tohto krásneho diela: 1.
Patróna Hungária – erb, 2. „Magyarok nagyasszonya, könyörögj
értünk. A magyarbéli hívek ajándéka 1928.” v preklade – Patrónka
Uhorska oroduj za nás. Dar veriacich z Veľkého Bielu 1928 3.„
Herold Richard öntöde Komotau (Chomutov) v preklade - zlievareň
Richarda Herolda Chomutov. Opravený veľký zvon sa opäť za
pomoci žeriavu dostal začiatkom mája na svoje miesto v
kostolnej veži. Chceme sa takto
poďakovať aj miestnemu DHZ
za požiarny dozor pri montážnych prácach. Dúfame, že
krásny hlas nášho veľkého
zvona bude dlho znieť pre túto,
a aj nasledujúce generácie
Bielčanov a bude im pripomínať
aj predošlé generácie ich
predkov, ktorých tento zvon
sprevádzal svojim krásnym,
mystickým zvonením počas
celého života.
Zvon pred osadením
Ing. Ladislav Bognár

TEMPLOMUNK
NAGYHARANGJÁNAK JAVÍTÁSA
Bizonyára többen is észrevették, hogy 2019.nov.26-tól
nem szólalt meg templomunk nagyharangja. Már előtte is furcsa
hangja volt, olyan más… Szakemberekkel megvizsgáltattuk, és
megállapították, hogy a harang teste el van repedve. Mivel történelmi értékkel bíró harangról van szó, úgy döntött plébániánk
vezetése, hogy nem öntetünk új harangot, hanem megjavíttatjuk harangunkat. A harang forrasztása eléggé komoly, bonyolult művelet, ezért erre alkalmas szakembereket találtunk. Albín
Ivák vállalkozónál Liptovské Sliače-ről, aki harangok öntésével,
javításával foglalkozik. Daru segítségével 2019.nov.26-án a
harangot sikeresen kiszerelték és elszállították a javítóműhelybe. Pontos és szakértő munkával sikerült ez év április 28-án a
megjavított harangot visszaszállítani Magyarbélre, ahol egy kis
ideig megtekinthető volt a nyilvánosság számára. A harangon
lévő feliratok fontos leírást adnak a harangunkról: 1. Patróna
Hungária – címer 2. „Magyarok nagyasszonya, könyörögj értünk.
A magyarbéli hívek ajándéka 1928.” 3. „ Herold Richard öntöde
Komotau (Chomutov) 2020.máj.5-én a nagyharangot sikeresen
visszaszerelték. Köszönetet jár a helyi tűzoltóknak is, akik mindkét szerelésnél ügyeltek a munkálatok tűzbiztonságára.
Reméljük, hogy a megjavított harang hangja még sokáig fog
szólni jelen és a jövő generációinak, kiket majd emlékeztet
azokra a generációkra, akit ez a harang egész életükön elkísért
gyönyörű, misztikus hangjával.
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INICIATÍVA
#POMOZNEMOCNICI
Na začiatku marca, keď do našich životov vstúpila korona,
nebol problém len nedostatok rúšok v obchodoch a lekárňach pre
bežných ľudí, ale veľký problém predstavoval najmä nedostatok
ochranných rúšok a masiek pre zdravotnícky personál. Aj preto
vznikla iniciatíva #pomoznemocnici. Základom projektu bola
verejná ﬁnančná zbierka, ktorá umožňovala nákup materiálu na
výrobu ochranných štítov pre zdravotníkov. Do iniciatívy sa
zároveň zapojili nadšenci pre 3D tlačiarne, ktorí boli priamo
realizátormi pri výrobe ochranných štítov. Jedným z nich bol aj
študent medicíny a zároveň Bielčan – Tomáš Bernát.
Tomáš pri 3D tlačiarňach

Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania sa spolu s Bratislavským spolkom medikov(BSM) rozhodli
zapojiť do spomenutej výzvy využitím troch FDM 3D tlačiarní
Prusa I3 MK3. Tieto tlačiarne, patriace ústavu, spravuje práve
Tomáš, ako osoba zodpovedná za chod Klubu 3D tlače. Tomáš
oslovil aj pána starostu, či by vedela obec poskytnúť vhodný
priestor na výrobu a skladanie ochranných štítov, nakoniec však
priestory neboli potrebné. Napriek tomu Tomáš neskôr navštívil
obecný úrad a niekoľko ochranných štítov obci daroval.
Ako fungovala výroba a distribúcia ochranných štítov nám priblížil sám Tomáš Bernát.
„Ochranné štíty pozostávajú zo štyroch častí: 3D tlačenej
čelenky, plexiskla, molitanu a odevnej gumy. Materiál získavame
vďaka transparentnému účtu trnavskej iniciatívy. Od bežného
logistického modelu, v ktorom sú vytlačené čelenky posielané do
Trnavy a je za ne majiteľovi 3D tlače poskytnutý materiál sa líšime
v tom, že Bratislavský spolok medikov prevezme aj ostatný materiál na výrobu, mladí medici poskladajú štíty a tieto sú následne
vďaka Ústavu simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania distribuované (nielen) na klinické pracoviská v Bratislave.
Týmto spôsobom vieme jednoducho modiﬁkovať expedovanie
tak, aby každé pracovisko nadobudlo štíty čo najskôr a v optimálnom množstve.
Tlač šiestich štítov trvá zhruba dve a pol hodiny, preto
som sa rozhodol tlačiarne priniesť domov, kde viem efektívne
načasovať prípravu a opätovné spustenie tlače. Denne tak vytlačím viac ako 30 štítov. Tieto sú potom zaslané na LF UK BA, skompletizované a distribuované. Za 5 dní sme odovzdali nemocniciam viac ako 150 kusov štítov, pričom putovali napríklad na Kliniky
anestéziológie a intenzívnej medicíny (v Ružinove, Národnom
Ústave detských chorôb), na centrálny príjem do Ružinova, do
fakultnej nemocnice v Trenčíne a pod.“ Tomáš, ďakujeme!

Výsledné produkty - ochranné štíty
(foto: Tomáš Bernát)

Dôležité informácie

INFORMÁCIE K NAKLADANIU
S DOMOVÝM ODPADOM
Spoločnosť AVE SK s.r.o., ktorá je zmluvným partnerom
obce Veľký Biel pre odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu
nám zaslala prehľadný obrázkový manuál, pre lepšiu informovanosť
a orientáciu obyvateľov pre nakladanie s domovým odpadom.
Možno ste viacerí postrehli, že v okolitých obciach a mestách sa s
príchodom roku 2020 zvyšovali nielen daňové poplatky ale rovnako
aj poplatky súvisiace s odvozom odpadov. V našej obci k žiadnemu
zvyšovaniu poplatkov neprišlo, avšak treba podotknúť, že náklady
obce každoročne v súvislosti s odvozom a zneškodňovaním odpadu
narastajú. Je tomu tak z dôvodu zmeny legislatívy a zmeny spôsobu
spoplatňovania týchto služieb pre obce. Cieľom Európskej únie je
dosiahnuť vyššie percento triedenia odpadov obyvateľstva, a tým
pádom znižovať množstvo tzv. skládkovaného odpadu. Preto obce
platia za služby súvisiace s vývozom odpadov v závislosti od percentuálneho podielu vytriedených zložiek komunálneho odpadu v
predchádzajúcom roku. Jednoducho povedané, čím viac sa v obci
odpadu percentuálne vytriedi, tým menej zaplatí obec v nasledujúcom roku na poplatkoch. Percentuálny podiel vytriedených zložiek
komunálneho odpadu za rok 2019 bol v obci Veľký Biel 37,91 %.
Oproti roku 2018 sme tak vytriedili len o 6,77 % odpadu viac. Cieľom
Európskej únie bolo dosiahnuť úroveň triedenia do roku 2020 až
50%, čo žiaľ zostáva len nenaplneným snom.
Systém nakladania s odpadmi na území našej obce je nasledovný:
Na komunálny odpad slúžia 120 alebo 240 litrové, zväčša čierne
plastové nádoby s voliteľnou frekvenciou vývozu každý týždeň, alebo
v prípade dvojtýždňového vývozu každý párny týždeň. Vývozný deň
je okrem mimoriadnych situácií z dôvodu sviatkov stanovený na
utorok. Nádobu je vhodné vyložiť pred dom už večer pred dňom
zberu. Vyhnete sa tak situácii, že Vám odpad nevyvezú z dôvodu
neskorého vyloženia nádoby. Nádoba musí byť označená nálepkou,
ktorú obdržíte od obecného úradu pri úhrade poplatku za odvoz
odpadkov.
Zároveň sa vždy v utorok, v sezóne od marca do novembra
odváža hnedá nádoba na bioodpad. Bioodpad sa vyváža každý
utorok, nezávisle od toho či platíte týždenný alebo dvojtýždenný
vývoz. Nádobu na bioodpad je možné objednať priamo na obecnom
úrade.
Vývoz separovaných zložiek odpadov z domácností sa
vykonáva systémom zberu do priehľadných vriec, ktoré obdržíte
rovnako na obecnom úrade pri úhrade poplatku. Medzi separované
zložky, ktoré sa odvážajú priamo z domácnosti v intervale jedenkrát do mesiaca sa zaraďujú plasty, ľahké kovy - plechovky, tetrapaky a papier. Mnohí z Vás odnášajú plechovky a najmä tetrapaky do
veľkých kontajnerov, ktoré sú umiestnené pri obecnom úrade a pri
požiarnej zbrojnici. Nie je to však potrebné, stačí, ak plechovky či
tetrapaky vložíte stlačené do vriec s plastom a necháte v určený
termín pred domom. Zberová spoločnosť následne zozbieraný
odpad vo vreciach dotrieďuje na linkách.
Na zber skla máme v obci umiestnených 8 zelených nádob, napriek
tomu máme pravidelne preplnené len dve, a to pri základnej škole
a pri požiarnej zbrojnici. V roku 2019 boli dokonca tieto dve miesta
doplnené o ďalšie nádoby, napriek tomu je každomesačne okolo
týchto dvoch spomínaných miest neporiadok vo forme ponechaného odpadu v okolí nádob.
Batérie či drobný elektroodpad je možné odovzdať do
zberovej nádoby, ktorá je umiestnená na obecnom úrade. Opotrebované pneumatiky môžete odovzdať v každom pneuservise zdarma.
Novinkou v roku 2020 je možnosť odovzdávania jedlých
olejov každý pracovný deň od 8:00 do 12:00 hod pri zadnom vchode
kultúrneho domu ( detské ihrisko).
Obecný úrad každoročne na jar a na jeseň zabezpečuje
pristavenie veľkokapacitných kontajnerov na likvidáciu nebezpečných odpadov, elektroodpadov a kontajnerov, ktoré sú určené na
veľkoobjemný odpad z domácností. Nebolo tomu inak ani tento rok.
Žiaľ tieto kontajnery sú mnohokrát zneužívané ﬁrmami, ktoré ich
dokážu naplniť stavebným odpadom už v skorých ranných hodinách.

Zároveň tiež upozorňujeme, že
v prípade rekonštrukcie alebo
stavebných úprav v domácnosti
ste povinní si zabezpečiť likvidáciu tohto odpadu formou objednávky kontajnera alebo zabezpečením jeho odvozu.
Písať o tom, že do
nádob na tetrapak pravidelne
vyhadzujete pokosenú trávu
alebo plasty je už asi zbytočné,
pretože niektorí ľudia sa asi
nikdy nepoučia. Je to rovnako
nezodpovedné ako vyhadzovať
odpad do voľnej prírody, alebo
uplácať pracovníkov zvozovej
spoločnosti, aby Vám odviezli
nezaplatený odpad.
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Správy a oznamy z Obecného úradu Veľký Biel
Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v obci
Ešte koncom roku 2019 bola obec úspešná pri získaní ﬁnančnej
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva
vnútra SR vo výške 24 000€, určenej na zvyšovanie bezpečnosti
cestnej premávky v obci. Aj vďaka poskytnutej dotácii sme mohli
na jar tohto roku vybudovať dva nové inteligentné prechody pre
chodcov, obnoviť ostatné prechody pre chodcov v obci, zvýšiť ich
bezpečnosť osadením nových spomaľovačov rýchlosti a rovnako
umiestniť merač rýchlosti na Kostolnej ulici. Pri obnove spomaľovačov pri materskej a základnej škole sme zvolili inštaláciu
nových okrúhlych spomaľovacích vankúšov, ktoré sú oproti
predošlým spomaľovačom menej hlučné, stabilnejšie, ale najmä
skutočne donútia vodičov znížiť rýchlosť ich automobilov.
Nové prechody pre chodcov sa nachádzajú na Obchodnej ulici,
aby sa umožnil prechod na Slivkovú ulicu a druhý pri autobusovej zastávke pri pošte. A prečo inteligentné a bezpečné prechody? Prechody sú vybudované nielen s oranžovým LED svetlom
na zvislej dopravnej značke, ale aj s blikajúcim LED osvetlením vo
vozovke a to dokonca s detekciou chodca na prechode alebo v
blízkosti prechodu. Snahou systému je upozorniť vodiča motorového vozidla, len v prípade skutočného indikovania chodca a
varovať ho pred možným stretom s chodcom. V prípade ak
detektor neaktivuje chodca na priechode alebo v jeho blízkosti,
sú LED svetlá na zariadení pasívne a neblikajú.

ktorá povedie v smere od zastávky železničnej stanice smerom
na mesto Senec.
Budovanie kanalizácie
Minulý rok sme úspešne začali s rozširovaním budovania kanalizačnej siete v uliciach Poľovnícka a Kostolná. Prvá etapa bola
dokončená koncom minulého roku a na jar tohto roku sme
pokračovali v dokončovaní kanalizácie na Kostolnej ulici v časti
od „bytoviek“ smerom ku kostolu. Vďaka ďalšej ﬁnančnej dotácii,
získanej v marci 2020 z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR vo výške 103 000 €, budeme
môcť pokračovať v budovaní kanalizácie aj na uliciach Športová a Školská. Na Školskej ulici, ktorá je už z minulosti čiastočne
odkanalizovaná bude mať po dokončení kanalizácie možnosť
pripojenia 29 domov a na Športovej ulici 21 domov. Táto etapa
kanalizácie by mala byť dokončená do jesene 2020.
Zníženie energetickej náročnosti objektu OÚ
Envirofond nám po niekoľkých rokoch opakovane podávaných
žiadostí konečne v tomto roku poskytol ﬁnančnú dotáciu vo
výške 50 000€, určenú na zníženie energetickej náročnosti
budovy obecného úradu, tzv. zateplenia. Budova obecného
úradu tak do konca roku 2020 zmení nielen svoj vzhľad, ale najmä
dôjde k zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností, k zníženiu energetickej náročnosti a tým aj prevádzkových nákladov budovy.
Bankomat
Súčasťou vynoveného obecného úradu bude aj inštalácia
bankomatu. Mnohí ste si už na stene obecného úradu všimli
nový vstup, vybudovaný práve na tento účel. Obec Veľký Biel a
spoločnosť Tatra banka, a.s. podpísali zmluvu o nájme tohto
priestoru, a tak nám čoskoro pribudne možnosť výberu
hotovosti priamo v obci.

Prevencia kriminality
Rovnako úspešní sme boli aj v získaní ﬁnančnej dotácie vo výške
7000€ s projektom na rozšírenie kamerového systému v obci, a
tak sme začiatkom roku 2020 mohli inštalovať a sprevádzkovať
ďalších 7 kamier na dvoch frekventovaných miestach v obci.
Kamery pribudli v križovatke ulíc Obchodná a Kostolná, so
snímaním križovatky, obchodným priestorov a artézskej studne
a v okolí budovy obecného úradu. Aj vďaka týmto kamerovým
záznamom, boli políciou zadržaní páchatelia, ktorí začiatkom
apríla neoprávnene navštívili viaceré domácnosti v obci a
odniesli si veci z garáží či záhradných domčekov.
V súvislosti s kamerovým systémom a monitorovaním verejných
priestranstiev v obci, by sme radi upozornili, že obec je na rozdiel
od súkromných osôb na tieto úkony oprávnená. Prečo nato
upozorňujeme? Pretože by sa asi nikomu nepáčilo, ak by mu do
spálne nazerala kamera cudzieho človeka, ktorý si ju svojvoľne
namontuje na stĺpy v obci. Žiaľ niekto si v našej obci trúfne aj na
takéto porušovanie zákona nehľadiac na zákon o ochrane osobných údajov. Neznámy páchateľ je rovnako v riešení polície.
„Projekt bol ﬁnančne podporený Radou vlády Slovenskej
republiky pre prevenciu kriminality“
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Cyklotrasa
Ubehol takmer rok, odkedy sme podávali vypracovanú žiadosť o
ﬁnančnú dotáciu na vybudovanie cyklotrasy a modernizáciu
priestorov železničnej zastávky. Dnes však môžeme konečne
napísať, že aj s touto žiadosťou sme uspeli a Ministerstvo dopravy a výstavby SR nám začiatkom roku 2020 pridelilo dotáciu vo
výške viac než 311 000 € na tento účel.
Čo to pre nás znamená? Že sa konečne budeme môcť pustiť do
rekonštrukcie budovy železničnej zastávky, modernizáciu priestorov na odkladanie bicyklov, ale najmä do stavby cyklotrasy,

OZNAMUJEME VÁM, ŽE PLÁNOVANÉ
KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ PODUJATIA
ORGANIZOVANÉ OBECNÝM ÚRADOM
VEĽKÝ BIEL, SÚ DO ODVOLANIA
ZRUŠENÉ Z DÔVODU OPATRENÍ
PROTI ŠÍRENIU KORONAVÍRUSU.

Spoločenská rubrika

SPRÁVA Z MATRIKY
V roku 2019 sa vo Veľkom Bieli zosobášilo 20 párov
a narodilo sa 45 detí. Rok 2019 bol rokom úmrtia pre 29
obyvateľov. Obec Veľký Biel mala k 31. 12. 2019 oﬁciálne
2853 obyvateľov s trvalým pobytom v obci. Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci sa oproti predchádzajúcemu
roku zvýšil o 149 obyvateľov.

VÍTAME NOVÚ
BIELČANKU
Z rannej rosy spektra farieb,
z vône krehkých ruží, prišlo na svet
niečo krásne po čom človek naozaj
túžil. Vitaj medzi nami utešené dieťa,
nech ti Pán Boh požehnáva všetky
žitia kroky a buď šťastné vo svete
krásnom dlhé roky.
Liana Teplanová

Liana Teplanová
17. 3. 2020
miery: 49 cm, 3030 g.

OPATRENIA PROTI
KORONAVÍRUSU
Ešte na úplnom začiatku marca sme o nejakom koronavíruse počúvali alebo čítali len pri správach zo zahraničia
a o pár dní bol zrazu potvrdený prvý pozitívne testovaný
pacient s ochorením Covid -19 aj na Slovensku. Nakoľko
prvé slovenské prípady pochádzali najmä z Bratislavského
kraja a hneď v prvý týždeň sa vyskytol pozitívny nález u
občana Senca, v druhý marcový týždeň sa už začali plošne
zatvárať všetky predškolské a školské zariadenia aj v našom
okrese. Zmeny nastali takmer okamžite aj u lekárov, ktorí nás
vyzývali aby sme ich osobne nenavštevovali, ale využívali
radšej telefonický kontakt. Od 10.3. bolo hlavným hygienikom SR nariadené zrušenie všetkých kultúrnych, spoločenských či športových podujatí. Nasledovalo rušenie bohoslužieb, zmena režimu verejnej dopravy, zatváranie detských
kútikov, zábavných podnikov či nákupných centier. V obmedzenom režime začala pracovať aj pošta a obecný úrad. Na verejnosti sa
začali objavovať prví ľudia v rúškach. Koncom marca bolo už
rúško povinné a jeho kúpa bola takmer nemožná. Slováci sa
však vynašli a začali šiť rúška doma.
Aj v našej obci sa
našlo niekoľko šikovných
rúk,
ktoré
usilovne
pracovali na výrobe rúšok.
Do práce sa pustili najmä
pracovníčky
obecného
úradu, ktoré v priebehu
pár dní ušili dostatok
rúšok pre seniorov v
obci.
Úzkoproﬁlový
materiál ako látku či
gumičky, potrebné k
ušitiu rúšok zabezpečoval samotný pán starosta.
Rúška boli distribuované
seniorom
zdarma.
O
roznos rúšok sa postarali
Opatrenia pri rozvoze stravy
pracovníci obecnej jedálne spolu s obedmi,

Zasadnutie krízového štábu na OÚ

keďže obedy pre seniorov sa varili aj naďalej bez prerušenia.
Zmenou však boli jednorazové obaly na jedlo, namiesto
klasických obedárov. Pri ďalšej distribúcii rúšok pre ostatných
seniorov v obci pomáhali aj členovia DHZ Veľký Biel. Obecný
úrad tak zabezpečil látkové rúška pre všetkých seniorov nad
62 rokov s trvalým pobytom v obci. Rovnako bola obecným
úradom zriadená tzv. Seniorlinka, kam mohli telefonovať
osamelo žijúci alebo imobilní dôchodcovia pre pomoc s
nákupom potravín alebo liekov. Na webovej stránke obce
www.velkybiel.eu pribudla ﬁalová ikona, pod ktorou ste vždy
mohli nájsť všetky aktuálne informácie týkajúce sa nariadení
v súvislosti s koronavírusom. Začiatkom apríla bola v obci
vykonaná prvá dezinfekcia všetkých verejných priestorov,
ktorá sa následne niekoľkokrát zopakovala.
Na obecnom úrade
pribudli pre zvýšenie ochrany pracovníkov v kontakte s
obyvateľmi ochranné sklá, automat na
dezinfekciu
rúk,
rúška a rukavice.
Počas veľkonočných
sviatkov
sa
na
Slovensku opäť sprísnili opatrenia, a tak
na poriadok v obci
dohliadali opäť aj
členovia DHZ Veľký
Biel. Postupne sme
si
na
opatrenia
začali
zvykať,
v
uliciach
už
bolo
vidno len ľudí s
rúškami.

Ochranné plexisklo na OÚ

Zodpovednosť sa nám vyplatila a začiatkom mája sa náš život
začal pomaly dostávať do normálu. Zrušili sa nákupné časy
vyhradené pôvodne len pre seniorov, opäť boli povolené
bohoslužby, avšak s prísnymi podmienkami. Začali sme opatrne otvárať detské ihriská a športoviská, a na Medzinárodný
deň detí sa deti mohli opäť vrátiť do škôl a škôlok. To bolo v
čase, keď nám denne nepribúdali takmer žiadne nové prípady
nákazy a od 10.06. bola zrušená povinnosť rúšok v exteriéri a
Slovensko otvorilo hranice s prvými 19 krajinami. V druhej
polovici júna však začal počet pozitívne testovaných občanov
Slovenska opäť narastať. 13, 23, 18, 10, 14 to sú počty zachytených nakazených z posledných dní. Zostáva nám len dúfať,
že sa narastajúce prípady budú vyskytovať len v ohraničených
ohniskách nákazy a taktiež, že už sme na prípadnú druhú vlnu
všetci lepšie pripravení.
ZD (foto: archív OÚ)
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Šport

DETSKÝ FUTBALOVÝ TURNAJ
V prvý marcový deň sa na futbalovom štadióne vo
Veľkom Bieli odohral futbalový turnaj prípraviek. Hralo sa v troch
kategóriách – U7, U9 a U10. Okrem domácich chlapcov a dievčat z
Veľkého Bielu pod vedením pána trénera Kapouna sa turnaja
zúčastnili futbalové tímy z Novej Dedinky, Tomášova, Futbalovej
akadémie Malacky a taktiež malí futbalisti z rakúskeho Parndorfu.
„Mužstvá“ predvádzali svoje futbalové umenie celé dopoludnie aj
napriek nie veľmi priaznivému sychravému počasiu. Na tvárach
vyše stovky detí bola čitateľná radosť z hry a odmenou im bol
potlesk a povzbudzovanie pyšných rodičov. Výsledky v tomto
prípade neboli vôbec dôležité, prevládlo nadšenie pre futbal a
hru. Chcem sa poďakovať p. starostovi Veľkého Bielu Antonovi
Danterovi za poskytnutie futbalového štadiónu a zabezpečenie
občerstvenia pre všetky deti.
Jozef Matušovský, tréner prípraviek ŠK Nová Dedinka

DETSKÝ NOVOROČNÝ
STOLNOTENISOVÝ TURNAJ 2020
V sobotu 4.1.2020 sa vo Veľkom Bieli vďaka usporiadateľovi STO Veľký Biel uskutočnil Detský novoročný stolnotenisový
turnaj. Zúčastnili sa ho deti z okolitých i vzdialených miest a obcí
Svätý Jur, Pezinok, Bratislava, Moravský Sv. Ján, Slovenský Grob,
Záhorská Bystrica. Deti z domáceho klubu STO Veľký Biel sa
úspešne umiestnili v každej kategórii.
Najmladší žiaci: 2.miesto - Filip P.
Najmladšie žiačky: 3.miesto - Lea B., 5. miesto-Terézia Š.
Starší žiaci: 1. miesto - Matúš B.
Staršie žiačky: 3. miesto - Linda N.
Blahoželáme.
(foto: archív STO Veľký Biel)

Príhovor pred turnajom

Ocenenia pre víťazov
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