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časopis občanov obce Veľký Grob

„VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA, VÍTAM
VÁS PRI ČÍTANÍ PRVÉHO ČÍSLA
NÁŠHO OBECNÉHO ČASOPISU“,

Viliam Rigo, starosta obce Veľký Grob/str.2.

„VO
VEĽKOM
GROBE MÁ
ČERVENÝ
KRÍŽ AŽ 150
ČLENOV“,

-hovorí Mgr.
Katarína
Šmahelová.
str.10.

VEĽKOGROBČANIA SI PRIPOMENULI
DEŇ ZEME UPRATOVANÍM, str.10.

Tak, ako spoločensky
pestrý a zaujímavý je
život dôchodcov vo
Veľkom Grobe, im môže
každý iba závidieť...,

Osobnosti
z Veľkého
Grobu:
Majster Peter
Koza, str.8.

str.6-7.
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Čaká nás veľa práce na udržanie chodu obce, aby sme
neupadali, ale krok za krokom zachovali tradície a vytvárali
dôstojné podmienky pre spokojné bývanie pre všetkých.

V dávnych dobách udržiavali umenie písať
a čítať len kláštory. Písanie a čítanie bolo
umenie, ktoré ovládal len málokto. Písaný
text, ale aj naďalej zostáva najjednoduchším
a najúčinnejším spôsobom komunikácie
medzi ľuďmi. Je to tiež ideálny spôsob,
ako trvalo uchovávať informácie aj pre
budúcnosť, ako aj pre pamäť dejín.
Milí moji spoluobčania!
Dnes vo svojich rukách držíte prvý
výtlačok našich obecných novín,
prostredníctvom ktorých by sme Vás chceli
postupne oboznamovať s osobnosťami,
organizáciami, spolkami, firmami,
prevádzkami, ktoré prispievajú k blahu
našej obce. Chcem Vás zároveň pozvať: byť
pravidelnými čitateľmi našich obecných
novín.
Myšlienka, ako uchovať v tejto rýchlej dobe
všetky aktivity a deje v našej obci, nás
podmienila aspoň dva krát do roka Vám
odovzdať do Vašich domácností Obecné
noviny, ktoré verím, že budete uchovávať aj
pre ďalšie generácie, aby vedeli, čím sme sa
zaoberali v dobe, v ktorej sme žili.
Vážení občania, v deň môjho nástupu za
starostu obce som pochopil, že“ Vaša dôvera
vo mňa“ je veľká a mňa voči Vám zaväzuje.
Chcel by som Vás na začiatku informovať,
čo sa nám spolu s poslancami podarilo
v priebehu dva a pol ročného obdobia od
volieb v decembri 2010 zrealizovať. Prijali
sme energetické opatrenia v kultúrnom
dome a na zdravotnom stredisku, kde sme
vymenili zastarané kotle za energeticky
úsporné. Ďalším krokom bolo znížiť
maximálne rezervovane kapacity ističa pred
elektromerom a ekonomické zhodnotenie

finančnej platby za odber elektriny. Tieto
opatrenia nám vykázali hneď takmer 7000
eur, čo nie je zanedbateľná suma. Rok
2011 bol aj v znamení opravy miestnych
komunikácií v rozlohe 3750m². Začali
sme úplnou aktualizáciou územného
plánu obce, kde sme sa snažili zohľadniť
všetky pripomienky občanov a firiem. V
novembri roku 2012 obecné zastupiteľstvo
uznesením schválilo územný plán obce,
ktorý je v súlade s požiadavkami. Nesmieme
zabudnúť na spevnenú plochu, (parkovisko),
pred kultúrnym domom, kde sme urobili
priesakový kanál na dažďovú vodu, ktorá sa
nám zhromažďovala v mieste parkoviska.
Postavili sme časť chodníka do cintorína
a počas roka sa snažíme udržiavať trávnaté
plochy v prijateľnej forme. Keď budete
čítať tieto riadky, už bude opravený ďalší
úsek 600m² cesty v „Pangeroch“. Súbežne,
ako sa realizovali spomínané zmeny,
sme pripravovali projekty na zateplenie
škôlky a výmeny kúrenia. Vysoké náklady
a úspory na kultúrny dome nám mal
vyriešiť projekt na osadenie solárnych
článkov, bezpečnosť obci mal zmierniť
podaný projekt na kamerový systém.
Snažili sme sa aj o prihraničnú spoluprácu
s Poľskom a Českom. Aj keď nás tieto
projekty stáli nemalé úsilie, ani jeden
z nich sa však nedopracoval k výslednému
efektu. Všetky sú ale ešte stále aktuálne a
pripravené na ďalšie kolo výziev operačných
programov a snažíme sa, aby sme prišli
k úspešnému koncu. V roku 2013 nadobudlo
právoplatnosť územné rozhodnutie na
kanalizáciu. V tomto momente je dôležité
pripraviť realizačné projekty na stavbu
kanalizácie a pri prvej príležitosti podať
projekt na schválenie a následnú realizáciu.
Nakoľko zdravotné stredisko má už svoje
roky, pracujeme s myšlienkou, ako obnoviť
budovu. Jedným z riešení je aj nadstavba
nájomných bytov nad zdravotné stredisko
a tak požiadať štátny fond rozvoja bývania
o spolufinancovanie, vďaka čomu budeme
mať prostriedky na obnovu budovy. A takto
umožníme napríklad mladým rodinám
nenáročné bývanie.
Znepokojuje ma však chovanie a postoj
niektorých obyvateľov, ktorí už dlhé roky
chronicky nerešpektujú všeobecné záväzné
nariadenia a zákony. Majú podlžnosti
voči obci, neplnia si povinnosti a tak im
rokmi narastá dlh, ktorého sa musíme
rôznymi právnymi prostriedkami domáhať
a v krajných prípadoch riešiť situáciu
exekútorským úradom. Treba si uvedomiť,
že bez týchto finančných prostriedkov
nemôžeme pokračovať v hore uvedených

úmysloch.
Túto ťažkú situáciu odľahčujú rôzne aktivity,
ktoré organizujú občianske združenia, a
ktoré sú počas celého roka aktívne a pri
našom rýchlom spôsobe života sa aspoň
na chvíľu zastavíme a odpočinieme si.
Spomeniem Jednotu dôchodcov a ich
spevácky súbor Grobanka, ktorý okrem
iného pripravuje aj ochutnávku jedál
starých materí, Červený kríž sa postará
o program pri príležitosti Dňa matiek a Dňa
detí, vinári už po desiaty raz zorganizovali
ochutnávku vín, Poľovnícke združenie už
desaťročia organizuje Štefanskú zábavu či
strelecké preteky, ŠK Victoria v tomto roku
už organizuje V. ročník Victoria Natural
Cup, B-Team sa nám po siedmy raz postaral
o fašiangovú zábavu a ŠK Veľký Grob má
veľmi úspešných mladých futbalistov, ktorí
nám vyhrávajú turnaje a v tabuľkách sú
na popredných miestach. Rok 2013 je aj
v znamení 90. výročia založenia ŠK Veľký
Grob a v mesiaci júl si pripomenieme jeho
zrod. V neposlednom rade sa môžeme
tešiť na „Obecné dni“ s bohatým kultúrnym
programom a „Vianočné trhy“, organizované
obcou. Úspešné spolupráca obce
s občianskymi združeniami sa ukázala aj 21.
apríla, keď sme na Deň Zeme zorganizovali
veľkú brigádu a dali sme do poriadku obec
a okolie od nelegálnych skládok odpadu.
Týmto by som chcel poďakovať každému
jednému z Vás, ktorý priložil ruku k dielu.
Ak by som na niekoho zabudol, v týchto
obecných novinách si určite nájde miesto
každý, čo bude chcieť prispieť svojím
písaným slovom, názorom, dobrou radou, či
zaujímavým postrehom.
Na záver by som chcel povedať, aby
sme nestrácali vieru v úspešnosť, aby
sme sa zahryzli do každého problému,
ktorý pozitívnym myslením uľahčíme .
Zmietnutie problému zo stola nie je riešenie
a entuziazmus, ktorý potrebujeme do
ďalších rokov je len krok k tomu, aby sme
zmiernili dopady hospodárskej krízy a verím,
že svojpomocne viac dokážeme ako so
založenými rukami čakať, kým si nás a našu
obec niekto všimne. Čaká nás veľa práce na
udržanie chodu obce, aby sme neupadali,
ale krok za krokom zachovali tradície
a vytvorili nové podmienky pre spokojné
bývanie pre všetkých.
S úctou,
Viliam Rigo, starosta obce Veľký Grob
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Poslanci obecného zastupiteľstva vo Veľkom Grobe
Ing. Peter Fabuš,
Patrik Marculinec,
Jaroslav Uher,
Roman Brinza,
Ing. Vladimír Fiala,
Ing. Miroslav Tilinger,
Ing Daniel Turcár

Ďakujeme sponzorom, ktorí pravidelne podporujú
našu obec pri rôznych akciách!
Agrisem, Alas Slovakia
Agropek- Team, spol. s.r.o,
Bukovský, s.r.o
B- Elektro, s.r.o
COOP Jednota Galanta s.d.
Intex Slovakia Group, s.r.o
Prodom Stav, s.r.o
Santech
TINA, spol. s.r.o
Wintec, s.r.o

Zvlášť ďakujeme spoločnosti Auto Motív s.r.o.
Bratislava, ktorá naozaj vždy ochotne pomôže,
aj nad rámec požiadavky.
(vedenie obce)
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Nový starosta zaviedol v obci novú tradíciu

Želáme veľa zdravia a spokojnosti našim 90-tnikom!
Starosta obce
Veľký Grob Viliam
Rigo v prvom
polroku tohto
roku navštívil
občanov v jeho
obci, ktorí sa
dožili 90-tych
Ľudovít Andor
narodenín.
Obdaroval ich
spomienkovou
plaketou,
darčekovým
košom a
zotrval u nich
v príjemnom
Michal Ižo
priateľskom
rozhovore. Aj
takýmito drobnosťami
na pohľad vzdávame
úctu starej generácii a
ukazujeme im, že si ich
vážime. Naozaj pekná
tradícia, ktorá jubilantov
milo prekvapila.
Mária Brindzová
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Snažíme sa o to, aby vzdelávanie v našej škole
bolo pestré, zaujímavé a zážitkové...
kolský rok 2012/2013 sme
v septembri začali s dvoma triedami
v materskej škole(44detí), piatimi
triedami v základnej škole(61 detí)
a dvoma oddeleniami v školskom
klube detí (44 detí). Hneď v prvý
školský týždeň si deti upevnili
zručnosti v dopravnej výchove
na dopravnom ihrisku v Galante.
Vodiči bicyklov v bezpečnostných
vestách a šiltovkách od sponzorov
disciplinovane zvládali vpravo,
vľavo, semafory i jazdné pruhy.
K vydareným akciám
v tomto školskom roku patril
environmentálny deň
s Daphne v materskej
i základnej škole – deti
skúmali život v miestnom
potoku, ovocno –
zeleninový deň v škole
i škôlke. Zaujímavá bola
i mediálna exkurzia
v Markíze. Jeseň vrcholila
v škôlke šarkaniádou
a v škole tekvicovým
dňom.
Vianočnou akadémiou
s predajnými trhmi
detských výrobkov sme
sa prehupli do januára,
kde predškolákov čakal
zápis do 1. ročníka. Zápis
statočne zvládlo 15 detí.

Už sa v škole na ne tešíme.
I v tomto roku si rodičia vyhrnuli
rukávy a zorganizovali výborný
karneval pre deti v kultúrnom dome.
Nechýbali zaujímavé a originálne
masky v podaní detí i dospelých.
Žiaci 3. ,4. a 5. ročníka sa zúčastnili
celoslovenskej počítačovej hry so
zameraním na finančnú gramotnosť
a medzi zúčastnenými piatakmi boli
naši najlepší.
V marci sa jeden týždeň neplavci
učili plávať a plavci zlepšovali
techniku kraula, znaku a pŕs pod
dohľadom trénerov v plavárni

Pasienky. Za možnosť plaveckého
výcviku ďakujeme obci, ktorá ho už
posledných sedem rokov financuje.
Máj sme začali úspešne. Matej
Herzog sa umiestnil na 2. mieste
v okresnom kole Slávika Slovenska.
S výborným folklórnym pásmom
pod vedením pani učiteľky Zuzky
Turcárovej vystúpili žiaci na Deň
matiek. S dynamickým disco prispeli
mamám aj škôlkari. Galantskí
policajti a psovodi ukázali deťom
ako chránia majetok občanov.
Do stredoveku sa malí i veľkí
preniesli v jedno polooblačné
dopoludnie
v máji a zažili
Stredovek
na živo.
Odskúšali
kopije, meče,
historický
odev, luky,
šípy i svoju
obratnosť
a zložili
rytiersku
prísahu
Čo dodať?
..., že rodičia
našich
detí, ktorí
sú ochotní
pomôžu,
kde sa dá
a ako sa dá – prácou, finančne /2%/,
zbierkami – veď sami postavili
v škôlke nový chodník, zarobili
peniaze na časť nábytku v škôlke
i družine, zabezpečili škôlkarom
preliezky..., že pomáhajú i zatiaľ
ochotní oslovení sponzori.., že
kvalite vzdelávania pomáha
každoročne svojím príspevkom
i obec... Aj vďaka nim všetkým môže
byť vzdelávanie v našej škole pestré,
atraktívne a hlavne zážitkové.
pripravila: Mgr. Janka Brinzová,
riaditeľka Základnej školy
s materskou školou Veľký Grob
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Tak, ako spoločensky pestrý a zaujímavý je život dôch
Vo Veľkom Grobe veľmi aktívne pracujú
aj dôchodcovia, ktorí sa zgrupujú vo
svojej organizácii Jednote dôchodcov.
O minulosti, ale aj súčasnom stave
a činnosti, sme sa porozprávali s jej
súčasným predsedom, Ing. Vojtechom
Andorom.
Hovorí Ing. Vojtech Andor:
- Uvedomujeme si jeseň života, že už
je tu a o to viac potrebujeme si ju čo
najviac vychutnať. Práve táto myšlienka
inšpirovala dôchodcov vo Veľkom Grobe založiť organizáciu,
ktorá by združovala dôchodcov obce. Rodila sa organizácia,
ktorá nemala žiadneho predchodcu. Začínala tak povediac na
„zelenej lúke“, bez finančných prostriedkov,
bez skúseností. Cieľom organizácie bolo
v rámci možností a podmienok podieľať sa na
kultúrnom a duchovnom živote svojich členov
a vytvárať im predpoklady na fyzickú a duševnú
sebarealizáciu. 10. decembra 1995 sa konalo
zakladajúce zhromaždenie. Boli prerokované
organizačné zásady Jednoty dôchodcov,
perspektíva úloh a ciele na najbližšie obdobia.
Do výboru boli zvolení: Ervín Janto – predseda
JDS, Július Švarc – podpredseda, Jozef Potníček
– hospodár, Marta Danielová – člen výboru,
Magda Švecová – člen výboru, Mária Gálová –
pred. rev. komisie, Ema Rášová – člen revíznej
komisie
Za členov klubu sme zvolili: Máriu Brinzovú,
Jolenu Kožíkovú, Oľgu Ingeliovú, Irenu
Andorovú, Irenu Gálikovú, Kláru Uherovú
Pre choroby a úmrtia bol na výročnej schôdzi
JDS v januári 1998 zvolený nový výbor, ktorý
pracoval v zložení: Ervín Janto – predseda,
Milan Daniel – podpredseda, Irena Ingeliová –
tajomník, Ema Rášová – hospodár.
Členmi výboru sa stali: Mária Brinzová, Jolena Kožíková, Oľga
Ingeliová, Irena Andorová, Klára Uherová, Marta Danielová,
Mária Zámečníková, Mária Čederlová
V revíznej komisii pracovali: Mária Gálová, Magda Švecová,
Irena Gáliková.
V tomto období mala základná organizácia JDS 135 členov.

Vypracovali sme si plán činnosti na celý rok – aktuálne na
každý mesiac. Samozrejme gró práce sme sa snažili preniesť
na jesenné a zimné mesiace. Vtedy už dôchodcovia nemajú
práce v záhradách a na políčkach a túžbu venovať sa svojim
záľubám a aktívnemu oddychu. Na realizáciu vlastných aktivít
máme klub JDS. V klube je malá kuchynka, sociálne zariadenie,
zasadacia miestnosť a miestnosť, v ktorej sa robia masáže
dôchodcov, meranie tlaku a podobne. Tieto aktivity vykonávajú
pani Čederlová a pani Nadašská – bývalé zdravotné sestry. Výbor
zasadá raz mesačne a z každého zasadnutia je písaná zápisnica.
Prijaté uznesenia sú kontrolované.
Predstavenie máme za sebou pán predseda, poďme ďalej...
- Sme organizácia, ktorá musí počítať s obmenou funkcionárov,
ako i členskej základne, v dôsledku prirodzeného úbytku. Práve
z toho dôvodu bola 18. apríla 2009 zvolená výročná členská

schôdza s cieľom obnoviť prácu JDS a dať priestor „mladším“
dôchodcom. Dôvod nebol ten, že by starý výbor nepracoval, ale
pre vek mnohí členovia dali priestor iným.
Do výboru a funkcií boli zvolení: Ing. Vojtech Andor – predseda,
Ladislav Hrabinský – podpredseda, Mária Zámečníková
– tajomník, Katarína Chnupová – hospodár aj pokladník,
Ferdinand Fiala – práca s mládežou, Anna Jankoová – vedenie
kroniky, Jozefína Gáliková – vedenie kroniky, Magda
Švecová – vedúca klubu, Ema Rášová – revízna
komisia, Zdena Bacigálová – revízna komisia, Júlia
Ingeliová – revízna komisia, Terézia Nádašská –
zdravotná služba, Mária Čederlová – zdravotná
služba.
Minulosti bolo dosť, poďme sa pozrieť, čím žijú
dôchodcovia aktuálne, napríklad v uplynulom
roku...?
- Rok sme začali prvou akciou a to prípravou
študentských mís + príprava študentských šalátov
a prednáškou „Umenie starnúť“, ktorú predniesla
MUDr. Kalašová.
Fašiangovo-batôžkové posedenie 11. februára 2012
bola to vydarená akcia spolu s dôchodcami zo
susednej obci Čakaj. Do tanca a na počúvanie nám
hrala živá hudba. Žiadny dídžej, celá sála spievala
slovenské piestne a tancovala ako za mladých čias.
Vyvrcholením bola bohatá tombola. V marci sme
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hodcov vo Veľkom Grobe, im môže každý iba závidieť...
organizovali oslavy MDŽ – konkrétne 8. marca. Vieme si uctiť
všetky ženy. 18. marca 2012 bola pekná akcia pred Veľkou
nocou. Dôchodcovia si v škole ukazovali a predvádzali pletenie
šibákov a maľovanie kraslíc. Starostovia obcí v rámci regiónu
navrhli prezentovať minulosť formou „ jedál starých materí“. Bola
to úctyhodná myšlienka!
Samozrejme jedlá starých materí vedia robiť len tí, čo si
najviac pomáhajú, a to sú dôchodcovia – dôchodkyne. Tak sa
z myšlienky stala skutočnosť a už 13 rokov sa táto akcia v rámci
regiónu uskutočňuje! Vlani sme reprezentovali „Jedlá starých
materí Veľký Grob“ 18. februára 2012 v Pustých Úľanoch.
Celkom sme predviedli a ukázali 32 druhov jedál. Mesiac apríl
je mesiacom bezpečnosti na cestách. To bola téma, ktorú sme
si zvolili a túto tému sme spojili s prednáškou: „Preventívne
opatrenia pred potencionálnymi páchateľmi protiprávnych
deliktov“. Obe témy nám odprednášala lektorka OVPZ Galanta
18.apríla. Prednášky sa zúčastnilo 26 ľudí. V mesiaci máj
sa aktívnejší dôchodcovia zúčastnili Veľkogrobskej 15-tky.
Lektorka J. Švecová nás 17. mája 2012 naučila robiť pomazánky.
Každoročne raz organizuje Jednota dôchodcov tzv. kúpací
zájazd do Veľkého Medera. Tam si ľudia oddýchnu a v termálnej
vode prehrejú starecké kosti. Zájazd sa uskutočnil 16. júna
2012. V rámci utuženia zdravia a priateľstva sme zorganizovali

cyklotúry do Čakaja. Tam nás privítali miestni dôchodcovia.
Vítanie nemalo konca. Mali sme vynikajúce počasie. Opekačka
ako remeň. Rozchádzali sme sa s presvedčením, že o rok sa
stretneme zas. Na druhú župnú olympiádu seniorov TTSK/2012
v dňoch 30-31. augusta 2012 boli delegovaní štyria naši
dôchodcovia. Ferdinand Fiala získal v hode
granátom zlatú medailu! 7. septembra 2012 sme
mali „guláš párty“. Na akciu bol pozvaný a účasť
prijal aj pán starosta Viliam Rigo.
15. septembra 2012 – Jedlá starých materí,
výstava vo Veľkom Grobe – miestni – pre
domácich. 9. októbra 2012 sa štyria dôchodcovia
zúčastnili „Reumatických dní“ v Smrdákoch.
V obci Veľký Grob v súčasnosti nie je organizácia,
ktorá by združovala záhradkárov a ovocinárov.
Prakticky každý dôchodca bývajúci na dedine
má záhradku a v nej výpestky. Tak prečo sa
úspechmi nepochváliť? Slovo dalo slovo a tak
sme sa rozhodli usporiadať jesennú výstavu
ovocia a zeleniny pod názvom „Čo záhrada dala“.
Výstava sa uskutočnila 13. októbra 2012. V rámci

mesiaca október, ktorý sa nesie v znamení „Úcta k starším“,
organizuje TTSK Trnava – Jednota dôchodcov „Veľtrh seniorov“.
V rámci tohto mesiaca v našej organizácii pozdravujeme
a malým darčekom obdarujeme jubilantov 60,65,70,75,80 a viac
rokov. Je to milé a hlavne pozorné. Tak ako vo Veľkom Grobe
poriada JDS fašiangové-batôžkové posedenie i dôchodcovia,
v Čakaji poriadajú „ Katarínsku zábavu“. Boli sme pozvaní na
24. novembra 2012. Samozrejme pozvanie sme
prijali. 21. novembra 2012 sme mali v klube
zdravotné prednášky, spojené s predvádzaním
zdravotných pomôcok. Našej organizácii sa
dostalo mimoriadnej cti, keď nás Okresná Jednota
dôchodcov požiadala zorganizovať Okresnú
prehliadku speváckych súborov na deň 15.
decembra 2012. Za výdatnej pomoci obecného
zastupiteľstva a osobnej angažovanosti sa nám
podarilo pripraviť jednu fantastickú akciu, ktorej
sa zúčastnilo 12 speváckych súborov. Sála a obec
sa niesla v znamení ľudovej hudby a nádherných
ľudových piesní. Pred Vianocami v advente nám
predviedli, ako sa pripravujú adventné venčeky
a adventné pečivo. V rámci kultúrnych podujatí
sme navštívili pod vedením p. Bukovskej –
umeleckej vedúcej speváckeho súboru Grobanka,
vystúpenie žiakov konzervatória vo Filharmónií
v Redute Bratislava a tiež prierez operiet Gejzu Dusíka v podaní
žiakov Konzervatória na Novej scéne. 27. decembra 2012 sme
mali slávnostné ukončenie roku 2012.
otázky: redakcia časopis
foto: archív Jednoty dôchodcov
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Osobnosti z Veľkého Grobu:

Majster Peter Koza

Namietate, že vo Veľkom
Grobe nie je žiadny
hrad. Máte pravdu, ale
aj nemáte. Ak prejdete
bránou jedného
grobského starého
domu, ocitnete sa ako
v rozprávke na nádvorí
stredovekej tvrdze,
s dreveným hrazdením,
čiernou kuchyňou,
ohniskom i šermiarskou
sálou. Pod gánkom sa
sušia historické kostýmy
a kam len sa pozriete,
všade na vás dýcha
atmosféra storočí dávno
minulých.
V tomto doslova úžasnom
dome bývajú manželia
Kozovci, ktorí sú rytiermi
telom i dušou. Ing.
Peter Koza, slobodný
šermiarsky majster, je
zakladateľom Tovarišstva starých bojových umení a remesiel, ktoré
založil už v roku 1964, čo znamená, že ide o najstaršie tovarišstvo
na Slovensku. Ak by sme chceli uverejniť celý nesmierne zaujímavý

rozhovor majstrom Petrom, musel by mať tento článok aspoň 20
strán a preto vyberáme iba niekoľko stručných odpovedí na otázky
redakcie.
Aké boli Vaše šermiarske začiatky?
V čase, keď som začínal, poznali sme u nás iba športový šerm –
krásny šport, ktorý som sa učil pod vedením veľkých majstrov, ako
bol Jozef Benedik, spoluzakladateľ československého športového
šermu. To však nenaplnilo moju predstavu o boji muža proti mužovi
na život a na smrť a viac ma zaujímal historický šerm. Táto moja
celoživotná vášeň prerástla zo záujmu amatéra až do profesionálnej
roviny. Veľkým úspechom bolo, že sme sa v dobách socializmu
dokázali etablovať ako profesionálni umelci. Vďačili sme za to
predovšetkým vysokej kvalite našich vystúpení.
Ako šermiarsky majster ste vychoval celý rad žiakov a Vašimi
rukami roky prechádzali i študenti herectva. Aká je Vaša
pedagogická práca?
Podarilo sa mi na VŠMU zaviesť výučbu šermu a bojových umení.
Mojimi študentmi boli herecké osobnosti ako Zdenka Studenková,
Marián Vajda, Peter Rašev, Marek Ťapák,... To, čo sa u mňa naučili,

uplatnili v mnohých divadelných inscenáciách,filmoch i v televíznej
tvorbe. Bohužiaľ, po revolúcii sa všade šetrilo a šerm z osnov školy
akosi vypadol. Žiakov však mám stále, pretože záujemcov o toto
krásne umenie je veľký a mňa stále teší odovzdávať svoje životné
skúsenosti mladým šermiarom.
To nás privádza k ďalšej rovine Vaše práce a to sú kaskadérske
výstupy v rôznych filmoch, práca odborného poradcu a vaše
práca scenáristická. Čo nám poviete
na túto tému?
Moje kontakty s divadlom a filmom sú
dlhodobé a naše tovarišstvo si zahralo
v mnohých filmoch československej
i zahraničnej produkcie. Spomínam si
napríklad na zaujímavé účinkovanie
vo filme Catherinethegread/ Katarína
veľká, kde sme hrali Turkov i Kozákov.
Svojim profesionálny prístupom sme
si získali uznanie režiséra i filmového
štábu.
Napísal som scenáre ku štyrom
slovenským filmom a za
najvydarenejšiu pokladám
spoluprácu s režisérom
Pavlom Korcom na filme
Súhvezdie meča. Krásná
bola i moja spolupráca
s poprednými slovenskými
divadelnými režisérmi
ako Vajdička, Strnisko,
Hasper, ktorí rešpektujúc
moje šermiarskemu
umenie,pripravili
inscenácie, na ktoré sa
dodnes spomína.
Mediálne ste známy tiež
ako veľmi špecifický
kuchár, čo nám poviete
o svojom kuchárskom
umení?
Milujem dobré
jedlo a preferujem
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predovšetkým staré jedlá, ktoré varím podľa historických receptov.
Také bolo i moje televízne varenie, v rámci ktorého som divákom
predstavil stáročné recepty, aby si verejnosť uvedomila, že staré
jedlá boli veľmi chutné a ďaleko zdravšie, ako to, čím sa živíme dnes.
Priblížte, prosím, čitateľom tovarišstvo, ktorého ste
zakladateľom a umeleckým manažérom.
Svojim divákom ponúkame kvalitnú a zároveň rozmanitú kolekciu
historických aktivít, samozrejme najmä šermu, ktoré potešia zrak
i srdce.Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel na svojich
vystúpeniach umelecky stvárňujeme dávnu aj nedávnu dobu
v širokom spektre programov, kde ako jediný ponúkame záber
dôb už od starovekej Antiky po pomerne nedávne obdobie 18.

storočia. Nie je však preto
problém ponúknuť prakticky
čokoľvek od obdobia Ríma,
cez ranný a neskorý stredovek,
renesanciu až po baroko
a rokoko, nezľakneme sa
ani neobvyklejších výziev,
akými sú blízky aj ďaleký
Orient, Balkán, Uhorsko alebo
Western.
Čo považujete za svoj
naozaj majstrovský kúsok?
Najlepšie, čo som dokázal,
sú moji žiaci. Vychoval som
rad skvelých šermiarov, ktorí
sú nielen vynikajúci umelci
a športovci, ale predovšetkým
úžasní ľudia. V histórii v šerme
nešlo iba o techniku či
stratégiu – išlo predovšetkým
o to, aby ste zabili svojho
súpera a preto starí majstri
šermiari boli i veľkými
filozofmi. Svojich žiakov
museli naučiť nielen šermovať,
ale aj rozhodovať sa, či majú
právo, pripraviť súpera o život. Stratégia a taktika sú najdôležitejšie
veci pre víťazstvo, ale nad tým stojí otázka, či vôbec bojovať, pre čo
a kedy áno.
Týchto pár otázok a odpovedí vám, milí čitatelia, priblížilo
tak jedno percento osobnosti majstra Petra Kozu. Viac
informácií nájdete na webovej stránke tovarišstva –
http://www.tostabur.sk, ale i to sú iba zlomky z bohatého života
naozaj nevšedného človeka – šermiara, bojovníka, umelca,
filozofa,... Každá minúta, ktorú som strávila v hradnej tvrdzi
vo Veľkom Grobe, bola plná zážitkov, ktoré ma nesmierne
obohatili.
spracovala: Eva Sudová

Folklórna skupina „Konopa“ sa teší uznaniu občanov
Pred niekoľkými
rokmi sme
ako skupina
nadšencov
ľudovej hudby
a tanca založili v
našej obci Veľký
Grob folklórnu skupinu
„Konopa“. Pracovali sme asi
desať rokov pod
vedením Ing. Jaroslava Andora
a nacvičili sme
spolu niekoľko
autentických
pásem, ktoré vtipne zobrazujú typické
výjavy zo života na našej dedine. Podarilo sa
nám zozbierať aj niekoľko ľudových piesní,
ktoré sa spievali len u nás. Hoci hovoriť o
„typickom grobskom folklóre“ nie je veľmi
presné, lebo naša obec bola už oddávna
veľmi kozmopolitná a ľudia už kedysi cestovali za obchodom či za prácou do okolitých

miest, často aj do Rakúska a Maďarska.
Miešalo sa tu viac národností a vplyvov z
okolia.
Po čase si väčšina členov našej skupiny
založila svoje rodiny a starostlivosť o deti
nás postupne rozdelila.
Dnes nám však deti dorástli a stali sa žiakmi
základnej školy vo Veľkom Grobe. Sú z
nich veľmi šikovní malí speváci a tanečníci.
Založili sme si na škole folklórny krúžok
a postupne sa učíme piesne, tance a celé
pásma, ktoré prezentovala folklórna skupina
Konopa. Ako učiteľka hudobnej výchovy
pôsobím na škole už niekoľko rokov, ale
toľko talentovaných a šikovných detí v
niekoľkých ročníkoch za sebou, som už
dávno neučila. Niektorí žiaci navštevujú
aj základné umelecké školy a úspešne sa
zúčastňujú tanečných a speváckych súťaží.
Mnohé z detí sa prisťahovali do našej obce
len nedávno a ich rodičia majú korene na
strednom alebo východnom Slovensku. O to
krajšie je počúvať ich spievať a rozprávať v
typickom grobskom - veľmi tvrdom nárečí.
V niekoľkých rodinách vo Veľkom Grobe

ľudia uchovávajú originálne ľudové kroje.
Kroje pre dospelých aj pre deti. Vďaka tomu
sa nám vždy podarilo deti na vystúpenia
veľmi pekne a autenticky obliecť. Veľká
vďaka za to patrí najmä pani Terke Nádašskej
s vnučkou, ktorej sa podarilo pozbierať a
opraviť asi desiatku krásnych krojov. Vždy
nám ich rada požičala. Pani riaditeľka školy
Mgr. Janka Brinzová ušila pre chlapcov typické vyšívané košele.
Okrem nich patrí vďaka najmä muzikantom:
Katke Herzogovej, Drahošovi Mrozekovi,
Jaroslavovi Botkovi a Tomášovi Székelymu,
ktorí s nami trpezlivo nacvičovali a vystupovali vo svojom voľnom čase.
Zostáva nám len dúfať, že nás nadšenie neopustí ani v budúcom školskom roku a podarí
sa nám nacvičiť pásmo o tom, ako kedysi
prežívali ľudia vo Veľkom Grobe Vianoce. Tak
sme si to s deťmi a s muzikantami sľúbili po
poslednom vystúpení o spracovaní konope.
V minulosti bolo typickou rastlinou, ktorá sa
pestovala na poliach okolo našej dediny.
pripravila: Mgr. Zuzana Turcárová
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Vo Veľkom Grobe má Červený kríž až 150 členov!
Červený kríž nechýba všade tam, kde je ohrozená existencia človeka. 6. februára 1919 bol
založený Československý Červený kríž. Prvou
predsedníčkou sa stala dcéra prezidenta
T.G.Masaryka, PhDr. Alica Masaryková. Červený
kríž od svojho vzniku pomáhal pri riešení
závažných problémov spoločnosti. Bojoval proti
epidémiám, organizoval pomoc do zahraničia,
poskytoval sociálnu pomoc. Veľkú pozornosť
venoval zdravotnej výchove obyvateľstva. Po
druhej svetovej vojne pátraciu službu využívali
tisíce ľudí. Získaval bezpríspevkových darcov krvi, vychovával k darcovstvu. Členovia
červeného kríža v zmysle siedmich princípov:
humanita, nestrannosť, neutralita, nezávislosť,
dobrovoľnosť, jednota, svetovosť, spoločnými silami pomáhali slabým, bezbranným a odkázaným
ľudom, podľa zakladateľa H.Dunanta.
Slovenský Červený kríž je súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného
polmesiaca. Je členom Medzinárodnej federácie
spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca a pôsobí v súlade so základnými princípmi
Medzinárodného hnutia Červeného kríža a

Červeného polmesiaca, Štatútom Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného
polmesiaca, smernicami a ďalšími dokumentmi
prijatými Medzinárodným hnutím Červeného
kríža a Červeného polmesiaca.
Vo Veľkom Grobe pracuje Červený kríž v zložení
Katarína Šmahelová, Anna Ženišová, Eva Tallová,
Valéria Fialová, Dáša Hebortová, Jaroslav Hebort,
Vlasta Zimmermanová pracuje od roku 1995.
V súčastnosti máme 150 členov. S finančnou
podporou obecného úradu a sponzorov organizujeme rôzne podujatia. Pravidelne sa stretávame na oslavách Dňa matiek, kedy žiaci MŠ a
ZŠ pod vedením svojich a učiteliek pripravujú
pestrý program. Organizujeme oslavy Dňa detí
so športovými aktivitami a súťažami, návštevy
divadelných predstavení, zúčastňujeme sa
brigád, ktoré sú zamerané na čistotu zelene v
obci. Na jeseň plánujeme besedu na tému “Ako
predchádzať cukrovke” s MUDr. V. Krajčovičovou.
pripravila: Mgr. Katarína Šmahelová,
predsedníčka ČK Veľký Grob

Veľkogrobčania si pripomenuli Deň Zeme upratovaním

V apríli si upratali svoju obec aj občania obce Veľký Grob. Upratovalo sa na „šiestich frontoch“, pomáhali deti, študenti, dôchodcovia, všetky občianske združenia, ako sa hovorí, každý, kto mal úprimný záujem skrášliť svoje obydlie. Bolo to príjemné a
zároveň užitočné stretnutie občanov, keď si nielen upratali prostredie, v ktorom žijú, ale sa aj pobavili na vzájomných vtipných
príhodách, ktoré si počas práce rozprávali a večer sa pracovný deň zakončil posedením pri chutnom guláši a opäť pri dobrých
vtipoch a v príjemnej atmosfére, ktorú si občania Veľkého Grobu vytvorili.

?

Život vo Veľkom Grobe
Pre chvíle vášho oddychu, na dobrú náladu...
Prečo muži milujú ženy?

* lebo sú iné ako oni a ich každá zmena dráždi,
* lebo zbožňujú jemnú ženskú kožu,
* lebo nezarastáme ako oni a hladkosť našej kože ich vzrušuje,
* lebo máme prsia - prsníky - ktoré ich privádzajú do sexuálneho
šialenstva,
* lebo naše telo je mäkké a nie šlachovité ako ich,
* lebo ženská vôňa je pre nich ako pre býka červená farba,
* lebo vieme vyčarovať romantický večer so sviečkami a fľašou
chladeného vína pri kúzelnej omamnej hudbe,
* lebo nosíme minisukne,
* lebo nám vietor nadvihne šaty a oni akoby zázrakom sa
okamžite dívajú tam, kde nemajú,
* lebo sa s nami radi bozkávajú,
* lebo zbožňujú, ak im robíme orálny sex,
* lebo, keď sedíme oproti nim a “zastriháme” nohami, vždy im ich
oko zabehne pod naše sukne, čo je pre nich príjemné poznanie,
* lebo ich vzrušujú naše podväzkové pásy s čipkovanými
silonkami,
* lebo nás radi sledujú cez kľúčovú dierku, a to aj po rokoch
spolužitia,
* lebo ich chápeme, keď sú natlakovaní a práve vtedy sa chcú
s nami milovať, aby sa zbavili napätia,
* lebo, keď sú chorí, sa o nich staráme ako o svoje deti,
* lebo im hovoríme, že sú krásni, úchvatní, výborní milenci a
starostliví manželia,
* lebo im dovolíme kúpiť fľašku páleného, aby si spríjemnili
opekačku,
* lebo si s nimi sadneme v lete na chladené pivo,
* lebo ich pochválime, že bez nich by sme boli stratené, a že
skrátka sused je proti nemu “niemand”, ktorý nás vôbec
nezaujíma, lebo máme oči len a len pre neho...(?)
****************************************

Prečo ženy milujú mužov?

* lebo keď sa s nimi bláznia, je to fajn, sú za každú “prčovinu”,
* lebo riskujú a majú radi dobrodružstvo, ktoré vzrušuje aj
nás - ženy - najmä v dievčenskom veku,
* lebo sú takí čarovní, keď sú mierne pripití a robia nám lichôtky,
ktoré by zo seba možno v normálnom stave nedostali,
* lebo majú pochopenie, keď nám je do plaču, a keď plačeme,
obskakujú nás a strachujú sa, že čo nám je,
* lebo, keď nás milujú - sú skrátka úžasní, pozorní, citliví a nežní,
* lebo majú širokú hruď a plecia a máme pri nich pocit ochrany a
bezpečia - najmä - ak sa s nimi milujeme v misionárskej polohe,
* lebo sú gentlemani a vyložia nám kufre - častokrát aj vtedy, keď
nás nepoznajú a sme už staré,
* lebo nepoužívajú pri nás vulgárne slová a snažia sa voňať v
našej spoločnosti, ak sme cudzie a nie ich manželky...
* lebo po silvestrovskej zábave nás vedia na sto percent pochopiť,
keď nám je zle od žalúdka (lebo aj im je) a nosia nám do postele
santovku, lumiskru a džúsy a popritom nezabudnú pripomenúť,
že máme krásne nohy, prsia, a že majú chuť práve teraz - na sex,
lebo sa potrebujú zbaviť tlakov hoci nám sa chce umrieť...,
* lebo keď nás nejaký blbec urazí, chytia ho pod krk a zatrasú ním,
aby si to nabudúce nedovoľoval,
* lebo vedia zapáliť v hore oheň a nájsť bez problémov studničku,
* lebo v meste vedia, kde je WC, aj stanica, a trafia skoro vždy,
hoci my by sme blúdili celé hodiny,
* lebo sa s nimi dobre pracuje, ešte lepšie kamaráti a najlepšie sa
s nimi miluje.
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Spoločenská kronika obce
január-máj 2013
Narodili sa:
Alexandra Písecká
Dárius Fiala
Matúš Pišoja
Samuel Slivák

09.01.2013
12.01.2013
13.03.2013
12.04.2013

Uzavreli manželstvo:
Alexandra Marculincová – Martin Meliška
Renáta Miškeová – Martin Chudý
Zdena Sušková – Dušan Macúch
Valéria Dalmadyová – Milan Loukota
Viera Tajnayová – Andrej Bacigál
Katarína Vankóová – Branislav Budaj

26.01.2013
23.03.2013
23.03.2013
19.04.2013
27.04.2013
25.05.2013

Zomreli:
Alexander Marculinec
Imrich Nesméry
Emil Maszay
Daniel Kmeťo
Irena Zubáková

*04.05.1952 –
*18.08.1931 –
*14.05.1955 –
*01.06.1948 –
*27.05.1926 –

15.02.2013
18.03.2013
21.03.2013
22.04.2013
03.06.2013

Vedeli ste o tajomnej sile Wawelu?
Podľa hinduistickej filozofie sa na svete nachádza sedem veľkých
energetických centier. Nazývajú ich čakrami. Šesť z nich sa
nachádza v Dillí, Mekke, Delfách, Jeruzaleme, Ríme a Velehrade. Ešte
pred druhou svetovou vojnou objavili hinduistickí mnísi, že siedme
centrum leží vnútri pahorku pod Wawelom, a tak sem chodili tajne
meditovať. Zistilo sa, že ohnisko energie sa nachádza v hĺbke 1200
m pod zemou. Ďalšie centrum energie sa nachádza 250 metrov pod
zemou, hneď nad prvým, čo ho vlastne zosilňuje. O tajomnej sile
pod Wawelom sa pravdepodobne vedelo už oveľa skôr. Nachádza
sa tu jedno z najstarších pravekých sídiel tohto regiónu a v skorom
stredoveku na jeho mieste postavili predchodcu dnešnej katedrály
– románsky Kostol sv. Gedeona. Dnes je tajomné miesto súčasťou
verejnosti neprístupných podzemných chodieb zámku.

90. výročie založenia futbalu vo Veľkom Grobe

Ako to všetko začalo...
Kedysi po 1. svetovej vojne sa zišlo na
pasienku pár nadšencov a pobehovali
za handrovou loptou. Neskoršie v máji
1923 sa rozhodli založiť futbalový klub.
Jeho zakladateľom bol učiteľ Vosátko.
Klub dostal názov NFG ( Németh-Gurabi
futbal eggyessulet ). Prvými hráčmi v
histórii klubu bol Ľudovít Tallo, Ján Ižo,
Karol Ižo, Michal Buday, bratia Michal a
Štefan Brinzovci, Karol Loijsch, Michal
Bacigál, Zongor, Bínovský, Kučík, ktorý
bol i kapt. klubu. Prvé dresy ušila a prvou
hospodárkou bola Katarína Ižová. Na každý dres pod názov prišila
červené srdiečko. Neskôr vyšila vtáka „Drop veľký“, ktorý sa stal
symbolom klubu. Dresy po zápasoch prala a zošívala spolu s bratom.
Odmenou za túto prácu bola hodnota, za ktorú si mohla kúpiť lístok
na zápas. V čele diania klubu bol Pavol Buday. Všetko potrebné, čo k
svojej činnosti potrebovali a nezarobili si na vstupnom, si kupovali
z vlastných peňazí. Prvé stretnutie hrali v Pustom Fagýmeši (Pusté
Úľany). Potom nasledovali Németh Bél ( Veľký Biel ), Šenkvice, Vasas
Rendéz, Kóburg Bratislava a ďalšie mužstvá. Boli to ťažké začiatky.
Ľuďom však prinášali radosť, zábavu, rozptýlenie i športové zážitky.
Ich priekopnícku prácu a športovú činnosť si dnes pripomíname s
úctou a vlastne ju nemožno dostatočne doceniť.
Druhá sv. vojna športový život tak ako i bežný život našej obci
prerušila a organizovaný futbal takmer zanikol.
Po skončení druhej sv. vojny v rokoch 1945-1946 sa našli noví
nadšenci. Skupina mladých ľudí sa pričinila o oživenie športového
futbalového diania v obci. Z tých čias si pripomeňme mená B.
Horváth, Ing. K. Ižo, J. Švarc, V. Benkovský, M. Cisár, F. Fiala, F.
Potúček, Ing. M. Turcár, J. Strážay, V. Chvostí, MUDr. J. Levársky,
Š. Bagi a ďalší. Nové mužstvo si symbol nezmenilo a v súťaži si
počínalo dobre, veľmi rýchlo začalo dosahovať dobré výsledky.
Čoskoro sa prebojovalo do 1.A triedy a hrávalo s mužstvami Trnava,
Cífer, Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Trenčín, Budmerice, Senica
a iné. Spočiatku sa zápasy hrali za dedinou na pasienku, kde bolo
ihrisko. Neskôr im obec pridelila pozemok pre ihrisko na mieste, kde
stojí i dnes. Teda obec ich týmto vyznamenala a prijala ako svojich.
V tomto čase im ako šatňa slúžila malá šopka u rodiny Ižovej, kde sa
zvážalo mlieko z dediny. Neskoršie im poskytol prístrešok vo dvore
Vojtech Gálik. Boli to ťažké časy. Na výstavbu nebolo prostriedkov
a záujemcov o futbal bolo veľa. Vtedajší funkcionári ako Štefan
Ingeli, Július Budaj, Štefan Szaból, Jozef Zámečník a ďalší rýchle
pochopili, že je potrebné myslieť aj na budúcnosť. Založili dorast,
kde sa mohla ukázať mládež. Najznámejšou skupinou z dorastu
bola „Hodzinky“. V tomto kolektíve vyrastali noví futbalisti a nová
generácia. Spomeňme niektorých: Ján Chnup, Ján Lantaj, Michal
Lantaj, Otto Ženiš, Vlado Tilinger, Vlado Plačko a ďalší. Vedúcim
mužstva bol Ján Budaj. Pribudli i noví funkcionári Jozef Kožík, Jozef
Potúček, Ján Zajíček, Július Koszegi a ďalší. Na zápasy chodili na
bicykloch i na voze s konským záprahom. Neskoršie sa už odviezli
autom. V tejto súvislosti sa spomína Rajt Michal. Na traktore ich
zvykol voziť Ján Budaj. Boli časy ťažké, ale veselé. Všetci, čo ich
prežili, s radosťou, hrdosťou a láskou spomínajú na to obdobie.
Veľmi často spomínajú na časy, keď ich šatňou bola osvetová
beseda (sála) a umývarkou potok pri mlyne. Otcovia dediny ich
nikdy nezabudli po zápasoch niečím pohostiť, či už štanglou
salámy, demižónom vína alebo piva a posedieť si s nimi v debate.
Boli to časy v mnohom pre dnešok poučné. Veď už v tomto čase
sa začal stavať športový stánok vlastnými rukami. Veľa priaznivcov
im chodilo pomáhať. Na konci svojho účinkovania začala táto
generácii aj s výstavbou sociálneho zariadenia. Budovu stavali z
vlastných zdrojov, bez cudzej pomoci. Po návrate domov sa im
neraz ušla „odplata“ vo forme otcovho dohovoru.
Toto obdobie je spojené s menami hráčov: Horváth, Rigo, Hébort,
Andor, Tallo, M. Andor, Rajko K., Gálik, Palčo, Ingeli, Šmahel,
Chnup a ďalší. Okrem futbalu prekvitali i iné športy, ako boli
hádzaná, volejbal, ľahká atletika, hokej. Najdlhšie z nich, okrem
futbalu, vydržal volejbal. Atletika zaznamenala úspechy vďaka
Viliamovi Rajčekovi, Michalovi Lantajovi v behu a hode diskom
a oštepom. Hádzaná zanikla z dvoch príčin. Hrali ju tí istí, čo i
futbal a termíny sa nedali zladiť. Na mieste hádzanárskeho a
volejbalového ihriska dnes stojí bývalá administratívna budova

JRD s kuchyňou. Táto stavba zamedzila i výstavbe novej budovy pre
stolný tenis s nadväznosťou na telecvičňu. Napriek tomu volejbal
nezanikol, pokračoval, i keď len rekreačne, až musel ustúpiť výstavbe
spoločenskému domu.
Začiatkom 60 - tych rokov prichádza k výmene generácií. S
novou generáciou prichádzajú nové myšlienky, nápady a záujem
zúžitkovať skúsenosti starších. V spätosti so športom sa rozvíja i
kultúrny život. Mladí ľudia pod vedením manželov Zapletalovcov,
farára Teriánskeho, riaditeľa ZDŠ Ivicu nacvičili a odohrali niekoľko
divadelných hier, s ktorými vystupovali i v okolí. Podnikali sa zájazdy
za krásami republiky. V roku 1969 sa podnikol zahraničný zájazd, na
ktorom sa odohrali aj futbalové stretnutia v Rakúsku s BWA Viedeň
a Vajsberger. Po návrate sa opätovne zapojili do súťaží. V 70-tych
rokoch dokázalo mužstvo svojimi výsledkami, že má predpoklad
postúpiť do krajskej súťaže. Avšak v dôsledku reorganizácie zostalo
v pôvodnej okresnej súťaži. Toto neodradilo chlapcov vtedajšieho
mužstva, ktorých treba v tejto súvislosti spomenúť: kpt. mužstva
Július Meszároš, brankári Ján Rajko, Pavol Holčík, hráči Vlado Fiala,
Ján Hlavata, Vojtech Gálik, Jaro Lupták, Ferdi Fiala, Jaro Chnup,
Ján Budaj, Vlado Zámečník, Rinaldo Láh, Štefan Lupták, Ján Brinza,
Zdeno Marton, Ľudvo Marton, trénerom mužstva bol Ferdi Fiala st..
Táto generácia už využívala už postavenú sociálnu budovu, ktorá
bola asanovaná JRD a nahradila ju nová. V nej si našli priestory
nielen futbalisti, ale aj kulturisti.
V 80–tych rokoch bola prostredníctvom JRD a nadšencov športu
vybudovaná dvojstranná tribúna a trúbkové oplotenie ihrísk.
Súčasne bol upravený aj povrch ihriska a opravené závlahy.
25. júla 1981 bola dohodnutá a potvrdená družba medzi TJ Veľký
Grob a TJ Podhradie, okres Martin. Družba za TJ Veľký Grob potvrdili
Jaroslav Hanko, Ján Rajko a Ing. Dušan Tallo, za TJ Podhradie
bratia Kunčárovci. Tento priateľský zväzok trval viac než jedno
desaťročie. Spoznali a skamarátili sa dovtedy neznámi ľudia, ktorí
o sebe nič nevedeli. Želajme si dlhé trvanie kamarátskeho zväzku,
veľa športových zážitkov, nových priateľov a známosti. Prajme si
rozšírenie tejto družby na celé obce, v čom by mali zohrať hlavnú
úlohu obecné úrady.

- pokračovanie nabudúce-

fotografie: archív ŠK Veľký Grob

