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 už je tomu päť rokov čo 
som sa Vám prvýkrát pri-
hovoril v našom obecnom 
časopise „Život vo Veľkom 
Grobe.“  V. ročník časopisu 
je pokračovaním diania 
v našej obci a jeden zo 
spôsobov ako zachovať in-
formácie do budúcna pre 
pamäť občanov a našich 
detí. Som toho názoru, že 
aj keď dnešná doba prináša 
flexibilné informácie na 
rôznych sieťach či médiách, 
spätné dohľadanie infor-
mácie či článku je v tom 
silnom toku informácií 
ťažké. Preto som rád, že 
môžeme tieto skutočnosti 
zachovať v tlačovej podobe 
a po mnohých desaťročiach 
sa vrátiť späť a možno na-
šim pravnúčatám dať zalis-
tovať v obecnom časopise 
aby vedeli, čím sme žili v 
dnešnej dobe.
Začiatkom roka sme inten-
zívne rozbehli administra-
tívne práce na dokončenie 
všetkých aktivít, ktoré sme 
mali v pláne v tomto roku 
realizovať. 
Jednou z nich je aj výstavba 
18 bytových jednotiek Pod 
vinohradmi. Polohopisné 
a výškopisné zameranie 
pozemku bolo zrealizované 
už v roku 2007. Skutočnosť, 
že výstavba 5 bytov nad 
zdravotným strediskom 
rozbehla diskusiu čo s os-
tatnými žiadosťami, ktorým 
sme kapacitne nedokázali 
vyhovieť, nás zaväzuje 
tento zámer realizovať. 
Do dnešného dňa evidu-
jeme 25 žiadostí a je veľký 
predpoklad, že toto číslo 
narastie. 
Verejné osvetlenie, ktoré 
nám v poslednej dobe ro-
bilo veľké starosti a údržba 
bola veľmi nákladná, sme 
sa rozhodli obnoviť so zá-
merom znížiť prevádzkové 
náklady. Od tohto kroku 
očakávame veľké zníženie 
úspor energie, ale aj takmer 
bez údržbovú prevádzku s 
12 ročnou zárukou. 
Po takmer desiatich rokoch 
apelovania obyvateľov z 

rodinných domov č. 324, 
325, 326 v časti Raj na 
zosuv pôdy na ich po-
zemkoch pri potoku sa 
podarilo v spolupráci s 
vodohospodárskym pod-
nikom  tento svah spevniť. 
Zároveň sa tým odklonil 
tok a upravila sa regulácia 
potoka.  Musím podotknúť, 
že miesto je pekne uprave-

né a nám neostáva nič iné 
len si toto miesto udržať v 
čistote. Týmto dávam naj-
avo obyvateľom, ktorí nám 
neustále znečisťujú okolie, 
aby s tým konečne prestali, 
pretože donekonečna upra-
tovať po lajdákoch nemôže 
akceptovať žiadny občan.   
S  týmto súvisí aj neustály 
neporiadok okolo domu 
číslo 242, kde pristúpime k 
razantnému kroku a tento 
dlhoročný problém sa bude 
riešiť ako trestný čin proti 
životnému prostrediu v 
oblasti neoprávneného na-
kladania s materiálmi.  

Myšlienkou pripojenia 
sa na regionálnu cestu 
III/1334 v lokalite OKAL 
sa obecné zastupiteľstvo 
zaoberalo na svojom za-
sadnutí už v roku 2006. Až 
v roku 2011 sme sa začali 
znova zaoberať s touto 
myšlienkou, neuvedomujúc 
si zložitosť celého zámeru. 
Navrhované riešenie nám 
komplikovali napojenie 
na regionálnu cestu. Až po 

ústretovosti majiteľov pri-
ľahlého pozemku a dorie-
šení vlastníckych práv  sme 
mohli pristúpiť k realizácii 
projektovej dokumentácie. 
Keď sme si už mysleli, že 
sme všetko zvládli, naria-
dili nám archeologický 
prieskum, ktorý celý proces 
znovu pozastavil. Archeo-
logický výskum potvrdil ar-
cheologické nálezy, ktoré sú 
z obdobia staršieho prave-
ku, resp. z doby bronzovej 
a včasného stredoveku. Po 
skončení nám už nebránilo 
nič k požiadaniu a vydaniu 

stavebného povolenia a 
pracovný názov projektu 
„Veľký Grob, infraštruktúra 
PARLAG“ je na svete. 
V tomto roku sme ďalej 
dali vypracovať niekoľko 
projektov: Obnova Požiar-
nej zbrojnice v spolupráci 
DHZ, Žiadosť o pridelenie 
hasičského vozidla v spolu-
práci DHZ, Rozšírenie ka-
merového systému, Žiadosť 
o poskytnutie dotácie na 
rozvoj športu v spolupráci 
so Zuzanou Lukáčovou, 
Žiadosť o poskytnutie fi-
nančného príspevku pod 
názvom „Vymaľujme škôl-
ku“ v spolupráci  so Zuza-
nou Lukáčovou, Zateplenie 
obecného úradu, Zberný 
dvor, Projekt Town Twin-
ning pod názvom „Part-
nerské objatie“, Žiadosť o 
poskytnutie finančného 
príspevku na obnovu fasá-
dy zdravotného strediska. 
Ak by len jedna z týchto 
žiadostí vyšla, bol by to 
úspech, ktorý nám dá as-
poň malé zadosťučinenie 
k vynaloženému  úsiliu pri 
ich spracovaní. 
To ale neznamená, že sa 
uspokojíme s týmto sta-
vom. Budeme naďalej vytr-
valo pokračovať vo vytýče-
ných zámeroch.
Ďalej mi dovoľte poďakovať 
všetkým aktívnym občian-
skym združeniam, ktoré sa 
zapájajú do všetkých spo-
ločenských akcií, či už pri 
pomoci obci, alebo pri or-
ganizovaní svojich podujatí.  
Aj v tomto vydaní sme dali 
priestor Vašim aktivitám a 
dávame do pozornosti tiež 
aktivity nových subjektov, o 
ktorých možno ani neviete, 
že v obci pracujú a robia 
dobré meno našej obci.
Na záver môjho príspevku 
Vám všetkým prajem veľa 
pekných a spokojných dní 
počas leta, pohodu na do-
volenkách a deťom želám 
veselé prázdniny! Teším sa  
zároveň na ďalšie spoločné 
stretnutia, napríklad aj na 
pripravovaných Obecných 
dňoch.

Viliam Rigo, 
starosta obce Veľký Grob
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Spolok vinárov a vinohradníkov  
vo Veľkom Grobe aktívne pôsobí počas celého roka, 
nielen počas sezóny oberačiek a spracovania hrozna.

Všetko sa samozrejme začína koncom leta respektíve začiatkom 
jesene. Každý netrpezlivo čaká na správny moment kedy začať 
so zberom, aby hrozno čo v najmenšej miere napadli škodcovia 
a malo požadovanú cukornatosť. Po zbere sa už každý z našich 
vinárov venuje tej svojej osvedčenej alchýmii a z hrozna vytvára 
produkt, ktorý tu už všetci chceme mať, víno.
Všetci v spolku vieme, že venovať sa viniču počas roka a násled-
ne spraviť víno tak, aby chutilo, je to najdôležitejšie. Rovnako 
dôležité je aj mať z toho všetkého radosť. A práve tá zábavnejšia 
forma nastupuje neskôr po spracovaní, v zime, kedy je víno 
mladé, zreje. Vtedy členovia vinárskeho spolku vo Veľkom Gro-
be začnú svoju púť po pivničkách ostatných kolegov. Systém je 
jednoduchý. Obec si rozdelíme na 3-4 „vínne cesty“ podľa toho, 
ktorí vinári kde bývajú, a postupne sa takto všetci navštívime. 
Zmyslom takýchto návštev je samozrejme ohodnotenie vína ale 
je s tým spojené aj príjemné posedenie s ostatnými členmi spol-
ku a družná debata. Keď zima začne striedať jar, Kultúrny dom 
vo Veľkom Grobe už je pripravený na tradičnú ochutnávku vín, 
nielen z Grobu, ale prispieť môže ktokoľvek, kto víno dorába a 
má ho rád a chce sa oň podeliť s ostatnými. Rôznorodosť zabez-

pečuje množstvo vzoriek, tento rok ich bolo približne 220 a o 
zábavu sa starajú miestne hudobné zoskupenia Konopa a Gro-
banka. To sú chvíle keď je takmer celá dedina na jednom mieste, 
bavia sa, jedia dobré jedlo, diskutujú a v neposlednom rade vy-
chutnávajú si to, kvôli čomu všetci prišli, teda víno.
Aby sme ale nezostali len tu doma v Grobe, chodievame za 
vínom častokrát aj za hranice. Takéto poznávacie zájazdy nám 
rozširujú obzory a umožňujú posúdiť a porovnať technologické 
postupy výrobcov z Rakúska, Čiech, či Maďarska. 
Keďže je Veľký Grob súčasťou Malokarpatskej vínnej cesty,  po-
čas Dní otvorených pivníc určite neprehliadnete postavajúce 
mikrobusy a početné návštevy pred vinárstvom Jarka Uhra, kto-
rý svoje pivnice otvára dokorán snáď každému, kto sa vo víne čo 
i len trochu orientuje, pohostí Vás pečeným kolenom a širokým 
výberom svojich vín. 
Spolok si na tento rok pripravil novinku vo forme vytvorenia 
stánku na dňoch obce vo Veľkom Grobe. Nebudeme zatiaľ pre-
zrádzať detaily,  ale takéto podujatie vnímame ako ideálnu príle-
žitosť od prezentovať výsledky našej práce všetkým grobanom.

pripravil: Braňo Lányi

Občianske združenie B-team  z Veľkého Grobu vzniklo  
takpovediac z partie chlapov, ktorí spolu už od roku 2003 hrali futbal.
Keď ich spoločné športové 
záujmy prerástli kamarátsky 
level, založili si v roku 2009 
občianske združenie, ktoré 
sa z „väčšej polovice“ venuje 
športu a z „menšej polovice“ 
spoločensko-kultúrnym akti-
vitám. 
Ich najväčšou akciou je už 
jedenásť rokov grobský Re-
prezentačný ples, ktorý sa 
tradične koná vždy vo febru-
ári. Hneď na počiatku organi-
zátori nasadili vysokú latku, 
keď ples v roku 2006 mode-
rovala Aneta Parižková. Vlani 

bol  hviezdou plesu známy 
taliansky spevák David Mat-
tioli a úžasnou prvou cenou v 
tombole bol na jubilejnom X. 
reprezentačnom plese zájazd 
na Bali. Organizátorom veľmi 
záleží na tom, aby mal ples 
naozaj reprezentačnú úroveň 
a tak hostia prichádzajú do 
kultúrneho domu po holly-
woodskom červenom koberci 
za svitu fakieľ. Tohto roku sa 
o zábavu 220 plesových hostí 
postaral Štefan Skrúcaný i 
hudobná skupina Čibuk z Paty 
a v ceny tombole mali v súčte 

hodnotu 4 500 €. V rámci ple-
su boli ocenení i futbaloví ju-
bilanti – päťdesiatnici Roman 
Brinza, Štefan Griga, Robert 
Rajt a Dušan Talo a sedemde-
siatnik Jaroslav Luptak.
Po plese sa vždy uplynulý rok 
zhodnotí na výročnej členskej 
schôdzi a pri dobrom víne sa 
veselo naplánuje, čo chlapi 
podniknú v nasledujúcom 
roku.
Na jar sa športovci z B-teamu 
venujú svojej veľkej láske, 
ktorá spája chlapov na celom 
svete – futbalu. Organizujú na 

grobskom futbalovom ihrisku 
zápasy s mužstvami z okoli-
tých obcí a samozrejme vždy 
radi vycestujú i na ihriská 
svojich súperov. 
Medzi futbalom však neza-
búdajú ani na kultúru a už 
po dva roky organizujú pre 
občanov spoločné celogrobské 
stavanie mája s kultúrnym 
programom a občerstvením. 
Tentoraz vo veľmi peknom 
kultúrnom programe vystú-
pili nestarnúca Gizka Oňová, 
grobská kapela Konopa a 
spevácka skupina Grobanka. 

pokračovanie na str. 4.
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Zlatým klincom programu 
bola pieseň Slovenská rodná 
dedina v podaní pani Gizky a 
chlapi z B-teamu si spoločne 
zaspievali Na kráľovej holi. 
Toto takpovediac národne la-
dené finále dodalo podujatiu 
naozaj slávnostný charakter 
a posunulo tradíciu  stavania 
májov na vydaj súcim diev-
kam na novú tradíciu spoloč-
ného stretnutia dedinčanov.
Čas však ide ďalej a chlapi 
už dnes chystajú futbalový 
turnaj, ktorý sa koná vždy na 
hody a je nielen veľkou špor-
tovou udalosťou, ale nechýba 
na ňom ani živá hudba, ob-
čerstvenie a tanečná zábava. 
Turnaja sa vždy zúčastní 
mužstvo B-teamu, starí páni 
z Veľkého Grobu a dva man-
šafty zo susedných obcí. Na 
vlaňajšom hodovom zápase 
mali v bráne herca národného 
divadla Braňa Bystrianskeho. 

I tento rok srdečne pozývajú 
všetkých športových fanúši-
kov v sobotu 29. júla 2017 na 
grobské futbalové ihrisko, aby 
prišli podporiť domáce tímy a 
aj sa dobre zabaviť.
Po prázdninách sa členovia 
OZ stretávajú na sústredení, 
ktorého sa zúčastnia aj ich 
krajšie polovičky, aby sa utužil 
kolektívny duch, lebo podpora 
manželiek a partneriek je pre 
dobré fungovanie združenia 
základnou podmienkou. Vlani 
sa sústredenie konalo v Skalke 
pri Kremnici v penzióne Gul-
diner a tento rok sa chystajú 
do penziónu Gejdak pri Ru-
žomberku.
Po sústredení nasledujú jesen-
né futbalové zápasy, ktoré sú 
nielen príležitosťou zahrať si 
futbal, ale aj príležitosťou na 
stretnutie sa s priateľmi.
OZ B-team má aj družbu s 
moravskými Vizovicami, kam 

sa odsťahoval ich člen Peter 
Augustín a keďže tímovú 
spolupatričnosť ani štátna 
hranica nenarušila, organizujú 
výmenné pobyty, ktorých ná-
plňou je samozrejme futbal a 
posedenie pri grobskom víne 
alebo vizovickej slivovici.
Príjemným posedením je aj 
koncoročný vianočný ve-
čierok, na ktorom členovia 
hodnotia uplynulý rok a 
pochutnávajú si na pečenom 
prasiatku.
Občianske združenie B-team 
funguje bez dotácií a na svoju 
činnosť si zarába vlastnými si-
lami. Na niektorých akciách sa 
trochu zarobí, na iných prero-
bí. Je obdivuhodné, že dokážu 
svoje financie držať v pluse. 
Majú dokonca malý „sociálny 
program“, z ktorého odme-
ňujú jubilantov a dokonca aj 
novopečení oteckovia dostá-
vajú takzvané „plenkové“. V 
tomto roku dostali všetci čle-
novia OZ kompletné športové 
oblečenie vrátane zimných 
vetroviek, takže na každom 

podujatí ich ľahko spoznáte 
podľa jednotného outfitu. 
Chlapi z B-teamu sú väčšinou 
„Grobané“. Nájdete medzi 
nimi 25 ročných mladíkov i 
55 ročných zrelých mužov, 
remeselníkov i manažérov, 
ženatých i slobodných – všet-
kých spája láska k športu a 
futbalu zvlášť. Našli sa zele-
nom trávniku a spojili svoje 
sily, aby organizovali akcie pre 
všetkých občanov Veľkého 
Grobu, za čom im určite patrí 
obdiv a vďaka. 
A pretože každý tím potrebuje 
svojho šéfa, má aj OZ B-team 
svojho predsedu – Rastislava 
Talla, ktorému sme na záver 
článku dali priestor, aby svo-
jim členom i Grobanom pri-
blížil svoje krédo: „Keď sa robí 
práca zodpovedne, úspech sa 
dostaví. Mám skvelých členov 
výboru, ktorým ďakujem za 
spoluprácu, tak ako aj môjmu 
predchodcovi Patrikovi Mar-
culincovi.“

- Eva Sudová - 

Čo nového v Dobrovoľnom hasičskom zbore vo Veľkom Grobe?

Na rozdiel od našej poslednej návštevy sme sa s hasičmi nestre-
tli na stavbe, ale v krásnej novej zasadačke, ktorá sa stala „hlav-
ným stanom“ nielen pre hasičov, ale aj pre nočných hav-ranov. 
Dozvedeli sme sa, že sedem hasičov je už odborne vyškolených 
a dvaja majú strojnícku kvalifikáciu. Vyškolení hasiči dostali aj 
kompletnú výstroj a tí, ktorí ešte neboli vyškolení (DHZ už má 
29 členov!) dostali tričká a šiltovky, aby ste ich na akciách vždy 
spoznali. 
DHZ Veľký Grob podal na príslušné inštitúcie žiadosti o pri-
delenie techniky a financií na rekonštrukciu budovy hasičskej 

zbrojnice. Lobovali aj na stretnutí s ministrom vnútra v Trnave 
a majú prísľub, že novučičké hasičské auto IVECO Daily by do 
Grobu mohlo doraziť na už jeseň. S rekonštrukciou zbrojnice to 
bude trvať dlhšie. Prvá etapa (oprava budovy, garáže, strechy a 
príprava na podkrovie) má rozpočet 51 000 € a druhá etapa (do-
končovacie práce a zariadenie) 40 000  €. Činnosť DHZ je finan-
covaná zo štátne dotácie (na tento rok to je 1 400 €), z rozpočtu 
obce, členských príspevkov a sponzorských darov. Preto predo-
všetkým rekonštrukcia hasičskej zbrojnice môže byť realizovaná 
iba formou dotácie. Zatiaľ chlapi vlastnými rukami opravili čo 
sa dalo a vybudovali klubovňu a sociálne zázemie.
Hasiči sú však aktívni už dnes. Na Deň zeme brigádovali spolu 
s dôchodcami, sadili stromčeky a upratovali. Bohužiaľ, viacerí 
neprispôsobiví občania sa do spoločného jarného upratovania 
nezapojili. Pred svojimi obydliami systematicky kopia odpad, 
ktorý je nielen hnusný, ale aj nebezpečný. Občas sa síce rozhod-
nú, že upratovanie vyriešia „svätojánskymi ohňami“, ale to sa 
hasičom už vôbec nepáči.    
Pre deti usporiadali členovia DHZ za spolupráce so SČK oslavu 
MDD, na ktorú pozvali i hasičov z Mostovej, ktorí deti povozili 
na hasičskom aute. Počasie im síce neprialo a museli sa z ihriska 
presťahovať do kultúrneho domu, ale 70 malým adeptom hasič-
ského športu to vôbec nevadilo a svoj sviatok si riadne užili. 
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Školský rok je opäť na konci a my bilancujeme,  
čo sa vydarilo, čo vylepšiť, čo ukončiť a čo začať nové.

Pre malých hasičov organizujú aj výlety na hasičské súťaže, aby 
deti vedeli, čo všetko sa u hasičov naučia a ako budú súťažiť. Boli 
už v Čiernej Vode a chystajú sa do Kaplnej, kde uvidia aj ukážky 
historickej techniky. O dorast sa starajú aj v tvorivých dielňach, 
ktoré pravi-delne organizujú v hasičskej klubovni.
Na júl a august si chlapi naplánovali veľkú brigádu. Vymaľujú 
materskú školu, aby sa deti po prázdninách vrátili do krásnej 
čistučko vymaľovanej triedy. 
Hasiči sa už chystajú aj na Obecné dni, kde budú mať stánok s 
občerstvením (menu bude tentoraz guláš a držková), ktorý bude 
aj „regrutačným strediskom“ na nábor nových členov hlavne z 
radov mládeže. Tak, ako každoročne, budú pomáhať aj s organi-
záciou triatlonu, kde majú na starosť hlavne riadenie dopravy a 
zabezpečovanie verejného poriadku, ako súčasne Nočné havra-
ny. 

Na jeseň hasiči chystajú veľkogrobskú zabíjačku a pretože via-
cerí z nich sú tí „prisťaho-vaní“ nebudú sa podávať iba miestne 
špeciality, ale bude to pestrá maďarsko-záhorácko-stredosloven-
sko-východniarska zabíjačka, na ktorej každý pripraví tie „svoje“ 
špeciality. 
Koncom roka ich čaká účasť na Vianočných trhoch a pomoc pri 
riadení dopravy a zabez-pečovaní verejného poriadku na behu 
Vianočná sedmička. 
Všetky informácie o činnosti hasičov nájdete na internete či už 
na https://www.facebook.com/dhzvelkygrob alebo na stránke 
https://dhzvelkygrob.sk. Vzhľadom k tomu, že obidve činnosti 
robí v podstate tá istá partia, môžete sa na hasičov i havranov 
obrátiť aj touto cestou so svojim podnetmi a pripomienkami.  

- Eva Sudová -

Počas tohto roka sme mali 
viacero vydarených akcíí, z 
ktorých vymenujem aspoň sú-
ťaž v čitateľskej gramotnosti, 
pytagoriádu, návštevu výstavy 
Cosmos, Giganty doby ľado-
vej, výbornú školu v prírode, 
spoločný výlet s družobnou 
školou v Kostelci a účasť na 1. 
Čatajskej olympiáde. 
      Školu v prírode organizu-
jeme každoročne. Vždy býva 
orientovaná vlastivedno- prí-
rodovedne, čo znamená, že 
sa snažíme ukázať žiakom 
vždy inú zaujímavú lokalitu 
Slovenska. Žiaci tak majú 
možnosť v priebehu štyroch 
rokov vidieť na vlastné oči, 
čo sa učia v prírodovede a 

vlastivede. Minulý rok sme 
boli vo Vysokých Tatrách a na 
Spiši, a tohto roku sme navští-
vili Turiec. Cestou do školy 
v prírode sme sa zastavili v 
Kremnici, kde si žiaci pozreli 
výrobu mincí kedysi, ale i 
dnes. Taktiež spoznali rôzne 
druhy keramiky na výstave 
Kameninové záhrady. Ubyto-
vaní sme boli kúsok za obcou 
Blatnica na úpätí Gaderskej 
doliny v prekrásnom lesnom 
prostredí s čistým bielym 
potokom priamo v areáli. Na 
poznávacom zájazde sme sa 
preniesli do minulosti v skan-
zene v Martine i v etnografic-
kom múzeu, ktoré deti veľmi 
zaujalo, lebo ľudové umenie 

a folklór tvoria živú súčasť i 
našej obce.
  Ďalšou z vydarených  akcií 
bola 1. Čatajská olympiáda. 
Pani riaditeľky škôl z Rece, 
Čataja a Veľkého Grobu sa 
pravidelne stretávame  na 
vlastnom riaditeľskom meto-
dickom združení a tohto roku 
sme sa dohodlli na spoločnej 
športovej súťaži všetkých 
troch škôl. Za miesto sme 
zvolili obec Čataj zo strategic-
kého dôvodu -  má najbližšie 
obecné ihrisko pri škole. Sú-
ťaž prebiehala po ročníkoch. 
Všetky ročníky súťažili v spo-
ločných disciplínach a za kaž-

dý ročník sa vyhlasovali prví 
traja umiestnení. Súťaž bola 
vlastne päťbojom v disciplí-
nach: beh na 600 m, beh na 
60 m, hod do diaľky, skok do 
diaľky z miesta a skákanie na 
švihadle. Súťaže boli drama-
tické, plné napätia, súťažiaci 
odovzdávali zo seba aj posled-
né sily a úspechy boli krásne 
– nezabudnuteľné. V závere 
sme si všetci, hlavne však deti, 
sľúbili, že o rok si našu malú 
olympiádu zopakujeme.

 Jana Brinzová,  
riaditeľka ZŠ a MŠ  

Veľký Grob
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Nicole Lipková, propagátorka canicrossu 

Canicross je na Slovensku 
pomerne nový šport, ktorý 
v sebe spája zdravý pohyb, 
pobyt v prírode a spoločnú 
aktivitu človeka a jeho najver-
nejšieho priateľa – psa. Patrí 
medzi záprahové  individuál-
ne musherské disciplíny
Nicole Lipková, študentka 
Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Koši-
ciach, so svojim psom Harav 
(sibírsky husky, ktorého si 
adoptovala z útulku) patria k 
aktívnym pretekárom v tomto 
krásnom športe. Je členkou 
bratislavského klubu Speed-
4dogs, zúčastňuje sa pretekov 
doma i v zahraničí a sama je 
organizátorkou pretekov v 
Košiciach.
Keďže je to málo známy šport, 
opýtali sme sa jej, čo všetko 

potrebuje, aby mohla pretekať. 
Takže, v prvom rade musíte 
mať vhodného psa staršieho 
ako jeden rok. Nemusí to byť 
žiadny vytrvalecký šampión, 
lebo hobby bežci behajú aj s 
menšími psíkmi (napr. v CZ 
sú dve kategórie do a nad 20 
kg). Špičkoví bežci najčastejšie 
behajú s huskáčmi, stavačmi 
alebo krížencami týchto ple-
mien. Psí pretekári by mali 
mať špeciálnu stravu a počas 
tréningov a pretekov i psie 
iontové nápoje. Na canicross 
potrebujete výbavu, ktorá sa 
skladá z troch častí – postroj 
pre psa (nevyhnutnosť), vôdz-
ka s amortizérom (tlmičom) 
a opasok–sedák pre bežca. V 
porovnaní s inými športmi sú 
náklady na toto vybavenie cel-
kom prijateľné. No a potom si 
môžete obuť bežecké trailové 
tenisky, začať trénovať a od-
vážne sa prihlásiť na niektorý 
pretek v hobby kategórii, kde 
sa behá pre radosť z pohybu 
v prírode. Pre pohodlnejších 
športovcov je alternatívou 
dogtrekking (pretek v chôdze 
so psom) a s psami súťažia 
aj bicyklisti, kolobežkári a 
lyžiari. 
Nicole všetkým záujemcom 
odkazuje, že podrobné in-
formácie nájdu na webe na 
stránke http://www.dogwear.
sk. Pretekárska sezóna je od 
jesene do jari, ale trénuje sa 

po celý rok. Avšak typ trénin-
gu sa prispôsobuje teplotám 
ročného obdobia. Nikol behá 
so svojimi dvomi psami – 
huskáčom Haravom súťažne 
a erldelteriérka Lexi je ich 
tréninogvý sparing partner. 
S Harom sa zúčastnili už via-
cerých pretekov a dokonca aj 
ECF majstrovstiev Európy v 
individuálnych disciplínach v 
Českej republike, kde sloven-
ský tím obstál veľmi dobre.
Canicross prináša Nicole aj jej 
psíkom veľa krásnych chvíľ, 
lebo psi naozaj s radosťou a 
nadšením behajú a pobyt v 

prírode je pre obidve strany 
krásnym zážitkom. Trate 
pretekov sú dlhé do 5-6 km, 
vedúce lúkami, lesmi a poľ-
nými cestami, čo zvládnu aj 
rekreační bežci. Vyznávači vy-
trvalosti si nájdu aj preteky na 
vzdialenosť 8 až 16 km. Partia, 
ktorá sa na pretekoch stretáva, 
je vždy výborná. Veď sú to 
ľudia, ktorí milujú šport, prí-
rodu a predovšetkým svojich 
štvornohých partnerov. Štart 
každých pretekov je úžasný 
zážitok, lebo psi dobre vedia, 
čo ich čaká a s nadšeným šte-

kotom sa ženú do lesa, 
ťahajúc za sebou svojich 
bežcov. Psi totiž netu-
šia, aký dlhý a náročný 
beh ich čaká a je na ich 
bežcoch, aby rozložili 
spoločné sily tímu na 
celý pretek. 
Ak máte chuť vyskúšať 
si beh so psom, Nicole 
vám určite dobre poradí 
a  informácie o spoloč-
ných tréningoch (v Bra-
tislave každý týždeň pod 
vedením Janky Mareko-
vej a Štefana Šterka) a 
pretekoch na Slovensku 
i v zahraničí nájdete na 
webe. 
Nicole prajeme veľa 
úspechov v štúdiu a sa-
mozrejme, i na canicros-
sových pretekoch.

- sudová -

Starosta Rigo  bol svadobným dohadzovačom
Veru sme netušili, čo všetko patrí do povinností starostu obce. 
Je pravdou, že už zo zákona má povinnosť riadiť chod obce tak, 
aby boli občania čo najspokojnejší. Tentoraz sa 
o dvoch občanov postaral  naozaj zodpovedne.
Všetci dobre poznáte handbikera Petra Šelinga, 
o ktorom sme už v tomto časopise písali. Vlani 
sa na internete objavila správa: V Ružomberku 
sa v decembri 2016 konali majstrovstvá 
Slovenska v biliarde a najväčšou hviezdou 
tam bol Peter Šelinga, ktorý je v dôsledku 
paraplégie na invalidnom vozíku už viac ako 
tridsať rokov. Žije vo Veľkom Grobe s priateľkou 
Ivetkou a štyrmi mačkami. Ako malý chlapec 
sa rekreačne venoval futbalu a hokeju. Už ako 
vozičkár začal „naháňať“ kondíciu v cyklistike – 
handbike. Zlákal ho však aj biliard na vozíku a 
to vábenie bolo také intenzívne, že ho pritiahlo 
až k tohtoročnému titulu majstra Slovenska v 
biliarde na vozíku. 
Prišli sme sa teda Petra opýtať, ako sa mu darí 
a čo má nové a dozvedeli sme sa, že okrem 

športových úspechov zaznamenal aj jeden veľmi osobný úspech 
– 5. mája 2017 starosta obce Petra a jeho priateľku Ivetku oddal. 

Už hodný čas ich „popostrkoval“, aby svoj vzťah 
„legalizovali“, až sa mu ich to podarilo dostať 
až do obradnej siene. Novomanželom srdečne 
blahoželáme, prajeme veľa šťastia a zdravia 
(a to nie je sarkazmus) a Petrovi ešte veľa 
športových úspechov či už na ceste v handbiku 
alebo za biliardovým stolom, kde v minulom roku 
zaznamenal unikátny hattrick, keďže získal titul 
majstra Slovenska i ďalšie dva významné tituly. 
Vzhľadom k úrazu ramena Peter trošku obmedzil 
počet absolvovaných pretekov, ale rozhodne nevešia 
handbike na klinec. Ročne natrénuje 6 000 km 
a stále chce štartovať na pretekoch na Slovensku 
a v okolitých krajinách. 
Je obdivuhodné ako sa tento dnes už zrelý muž 
dokázal vyrovnať so svojim handicapom a dosiahol 
nielen úžasné úspechy v športe, ale dokázal nájsť aj 
rodinné šťastie. 

- Sudová -
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Krojované bábiky Terézie Nádašskej z Veľkého Grobu
Grobské výšivky 

a kroje sú v odborných 
etnografických kruhov 

známym pojmom, ale my 
sme sa na toto historické 
dedičstvo pozreli z iného 
uhľa. Navštívili sme pani 
Teréziu Nádašskú, ktorá 

nielen uchováva originálne 
staré kroje a výšivky, ale 

vytvára unikátne krojované 
bábiky oblečené v rôznych 

grobských krojoch.
Predkovia pani Nádašskej 

žili vo Veľkom Grobe 
už niekoľko generácií 

a umeniu šitia a vyšívania 
sa naučila už ako malé 

dievčatko od svojej starej 
mamy a mamičky, ktoré 
tak, ako mnohé grobské 
ženy, celý život vyšívali 
nielen krásne kroje pre 
seba a svojich blízkych, 
ale svojou majstrovskou 

ručnou prácou 
zabezpečovali aj obživu pre 

rodiny.
Pani Terezka sa ochotne 

podujala na to, aby 
čitateľom priblížila grobské 

kroje, ktoré nosili jej 
predkovia.

Malé bábätká, chlapci aj 
dievčatká, nosili čipkované 

dlhé košieľky a čepčeky, 
mamičky ich balili do 

bohato vyšívaných 
zavinovačiek a prikrívali 

krásne zdobenými 
paplončekmi. 

Malé dievčatá potom 
nosili detské kroje, ktoré sa 

skladali z výšivkou zdobenej 
blúzky, skladanej sukne 

a zásterky. 
Vzhľadom k tomu, že v obci 

vždy žili dve náboženstvá 
– evanjelické a katolícke, 

nosili sa aj dva rôzne kroje. 
Katolícky kroj bol podobný 
trnavskému a evanjelický 

mal grobsko-čatajský 
pôvod. 

Ja som od malička nosila 
katolícky kroj, tak ako 

jej mama a stará mama. 
Tá si vždy obliekala aj 

tri spodnice, aby bola čo 
najširšia a na ne štofovú 

sukňu a biele rukávce, ktoré 

boli, vyšívané na dierky. Na 
rukávce sa natiahli vyšívané 

a čipkou ukončené tacle 
a ženy si obliekali pruclek 
(vestu), ktorá bola bohato 
vždy zdobená. Okolo krku 
sa nosil zlatom vyšívaný 

obojok s tylangerovou 
čipkou (čipka vyšitá na tyle) 
a pod krkom zlatom vyšitá 

mašľa.
Mladé dievky nosili okolo 
hlavy červené mašle, ktoré 
im viseli až po pás. Dospelé 

ženy nosili  na hlavách o 
sviatkoch čepce. Na sviatky 
a do kostola sa nosili biele 

a (v čase pôstu tmavé) 
vyšívané ručníky. V zime sa 
nenosili kabáty, ale tmavé 

vlniaky a kacabajky a staršie 
ženy si namiesto rukávcov 

obliekali blúzky. 
Vyšívalo sa rôznymi 
technikami – naplno, 

na  podnitku, na dierky 
alebo gatre (ručne šitá 

čipka aplikovaná v 
otvoroch vystrihaných v 
látke) a výšivky boli buď 
jednofarebné, pestré alebo 

zlaté. Vyšívalo sa aj na 
takzvané karty – z papiera 

vyrezané ornamenty, 
ktoré sa nahusto obšívali 
jednou farbou a potom 

sa po obvode ornamentov 
obšívali inou farbou, 

zväčša čiernou. Vyšívalo sa 
konopné plátno, lister, ale aj 

na jemnučký baptist.
Evanjelický kroj bol 

bohatší. Ženy mali sukne 
z kvetovaného kašmíru 

bohato nariasené zdobené 

a dole zdobené štikerajom 
(strojová výšivka). Zástery 

boli bohato zdobené 
výšivkami a ženy nosil 
pruclek (vestu) zdobenú 

šujtášom (tenká ozdobná 
šnúrka) a granátkami. 
Rukávce evanjelických 

krojov sa vyšívali zlatom 
alebo farebným hodvábom 

ako aj čepce, ručníky 
i obojky ozdobené bohato 
nariasenou paličkovanou 
čipkou a pod krkom nosili 

mašle.   
Grobské ženy v zime veľa 

vyšívali typickou grobskou 
výšivkou pre súkromníkov 

vankúše, ručníky, dečky, 
čipky do kredencov, záclony, 

posteľné obliečky, kroje i 
deky do kostolov a tak si 

privyrábali.   
Pani Nádašská sa svoje 

bohaté skúsenosti 
a znalosti rozhodla zúročiť 

pri tvorbe originálnych 
krojovaných bábik, 

oblečených v rôznych 
grobských krojoch. 

Vytvorila už šesť veľkých 
bábik a jedno bábätko. 

Niektoré materiály, ktoré 
používa, už bohužiaľ nie 

sú autentické, ale ona 
veľmi šikovne využije 
rôzne zvyšky starých 
krojov, sama si kreslí 

vzory, prekresľuje na látku 
a vyšíva. Výroba každej 
bábiky jej trvá niekoľko 

mesiacov a vyžaduje si veľa 
hodín usilovnej drobnej 

práce pri šití a vyšívaní, ale 
aj pri zháňaní vhodných 

materiálov, ktoré už 
na pultoch textilných 

obchodov dávno 
nenájdete. Jej bábiky 

sú krásnym dokladom 
nielen jej zručnosti, ale 
predovšetkým bohatej 

folklórnej histórie obce, 
ktorá sa svojimi výšivkami 

preslávila i ďaleko za 
hranicami. Prajeme jej veľa 
zdravia a trpezlivosti, aby 

vytvorila ešte ďalšie krásne 
bábiky.

Fotografie:
Stará mama pani Nádašskej 

s chlapcami v krojoch
Dcéry pani Nádašskej, 

Ľubica vľavo v katolíckom 
a Michaela vpravo 

v evanjelickom kroji. 
Na hornej fotografii je pani 
Terézia Nádašská so svojimi 

krojovanými bábikami
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Chlapov v občianskom združení Búda team spája ochrana 
životného prostredia, gastronómia a vodácky šport

Občianske združenie Búda 
team je spolkom rybárov a 
ochranárov, ktorý založilo 10 
chlapov a dnes už má 14 čle-
nov a veľa priaznivcov.
Jeho členovia sa aktívne po-
dieľajú na zveľaďovaní obce 
a starajú sa predovšetkým o 
Stoličný potok, ktorý tečie z 
priehrady vo Vištuku a pre-
teká obcou Veľký Grob. Na 
tomto potoku vždy koncom 
júla zdvihnú hladinu, aby do-
priali malým rybárom aspoň 
akú-takú rybačku a prilákali 
ich od počítačov k vode. 
Najväčšou akciou, ktorú 
organizujú už päť rokov je 
Splav Zichyho potoka. Prvý-
mi priekopníkmi na nultom 
ročníku boli Miloslav Andor 
a Roderik Sedlák, ktorí potok 
splavili v roku 2012. Tento 
rok sa 20. mája 2017 konal 
už 4. ročník splavu, ktorý 
štartoval pri Zichyho moste 

vo Veľkom Grobe, v Pustých 
Úľanoch mal občerstvovaciu 
prestávku a cieľ 12 km dlhého 
splavu bol v Sládkovičove pri 
Bekaerte. Medzinárodného 
splavu sa zúčastnilo neuveri-
teľných 110 vodákov a prišli 
aj vodáci z Brna a Veľkých 
Bílovíc. V cieli na účastníkov 
čakal autobus, ktorý ich pri-
viezol späť do Grobu, kde ich 
v bare Desperado čakala hos-
tina s pečeným prasiatkom 
a bratia Backovci z Halmeša 
im k spevu i tancu hrali až 
do neskorých nočných hodín. 
Podujatie s rekordnou účas-
ťou bolo mimoriadne vydare-
né a všetci vodáci ho v zdraví 
prežili, hoci nemôžeme po-
vedať, že všetci došli do cieľa 
suchí. Organizátori vyjadrili 
veľkú vďaku všetkým zúčast-
neným, sponzorom a ďalším, 
ktorí podali pomocnú ruku 
pri organizácii tohto úspešné-

ho podujatia.
Chlapci z Búda teamu sa už 
dnes pripravujú na Obecné 
dni, kde tradične zabezpe-
čujú občerstvenie – pečené 
a údené ryby a langoše. Ku-
chári sú to naslovovzatí, lebo 
langoše smažia aj na vianoč-
ných trhoch a 6. mája 2017 
dokonca získali na súťaži v 
Pustých Úľanoch 2. miesto 
za svoj divinovo-hovädzí 
guláš s haluškami. Tajné in-
grediencie, ktoré do gulášu 
pridávajú neprezradili, ale na 
tohoročnej ochutnávke jedál 
starých materí, ho budete 
môcť ochutnať. Búda team 
totiž po grobských senioroch 
prevzal „putovný pagáčik“ a 
bude hlavným organizátorom 
tohoročnej ochutnávky. Latka 
je nasadená veľmi vysoko a 
tak sa chlapi z Búda-Teamu 
budú musieť veľmi posnažiť.  

Ale nielen gastronómia je ich 
parketou. Starajú sa predo-
všetkým o životné prostredie 
a to hlavne o vodné plochy. 
Zúčastňujú sa čistenia rybní-
ka Rašelina, ktoré organizuje 
MO SRZ Sládkovičovo, kde 
sa vždy v zime čistia brehy a 
kosí trstina. Počas tohoročné-
ho Dňa zeme čistili Stoličný 
potok a okolie rašeliny, ktoré 
boli po zime plné odpadkov. 
Tie z časti priplávali z horné-
ho toku, ale z veľkej časti ich 
do vody nahádzali neprispô-
sobiví občania obce. 
Vysoko si ceníme prácu čle-
nov OZ Búda-Team, ktorí sa 
starajú o životné prostredie, 
prispievajú k úspechu mno-
hých obecných akcií, popula-
rizujú rybárstvo i vodáctvo a 
lásku k prírode vštepujú pre-
dovšetkým deťom a mládeži. 

- Sudová -

Grobskí poľovníci sú aktívni nielen v revíri, ale aj v obci
Poľovnícka spoločnosť Veľký Grob má 18 členov a revír o rozlo-
he 1 926 ha, v ktorom sa loví srnčia zver, diviaky, zajace, bažanty 
a divé kačice. Ako škodná je tu premnožená líška a veľa zveri 
padne za obeť dravým vtákom a to nielen tu žijúcim druhom, 
ale aj umelo vysadeným orlom.
Poľovná sezóna začína vždy v novembri a končí prvý januárový 
týždeň, ale úlovky nie sú tak hojné ako kedysi, čo má viacero 
príčin. Napríklad to, že poliach sú pestované monokultúry na 
obrovských rozlohách a pohybujú sa tam rýchle mechanizmy, 
pred ktorými zver nemá šancu utiecť.
Poľovníci však k svojej práci pristupujú veľmi optimisticky a 
z bažantnici chcú tento rok vypustiť 330 mladých bažantov. 
K zvýšeniu počtu poľovnej zveri prispieva aj pestovanie zveri 
prospešných rastlín na pozemkoch pánov Turcára a Zachardu. 

Tieto majú poľovníci v bezodplatnom užívaní a vysiali na nich 
set 31 plodín. 
V zime poľovníci zakrmujú od prvých mrazov až po vyklíčenie 
rastlín na jar. V lete rozmiestňujú v revíri napájačky a celoročne 
podávajú zveri liečivá. Pri repkových poliach umiestňujú suchú 
ďatelinu, aby srnčia zver nežrala repku, ktorá jej veľmi škodí. 
Poľovníci sa zapájajú aj do spoločných obecných akcií ako bol 
Deň zeme, v rámci ktorého vyčistili Kišovskú cestu popri zber-
nom dvore. Sú ja vynikajúci kuchári a už po dva roky vyhrali 
obecnú súťaž vo varení gulášu.
Okrem starostlivosti o zver a poľovačiek sa členovia spoločnosti 
venujú aj spoločenským aktivitám, z ktorých najväčšia je tradič-
ná, tento rok už 48., Štefanská poľovnícka zábava, ktorá je známa 
nielen dobrou zábavou, výbornými poľovníckymi špecialitami, 
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ale aj bohatou tombolou, v 
ktorej je každoročne prvou 
cenou obrovský televízor. 
Na tej poslednej poľovníckej 
zábave sa zúčastnilo viac 
ako 200 hostí, hrala kapela 
Gin-Tonic a v posledných 
rokoch tu viackrát hral Sen-
zus, Gin-Tonic, Akord a raz 
hosťoval Igor Kmeťo. 
Veľmi populárne sú obecné 
strelecké preteky na asfaltové 
holuby. Tu si môže streľbu 
pod dozorom odborného 
inštruktora vyskúšať každý, 
kto má 18 rokov a nemusí 
byť držiteľom zbrojného pre-
ukazu. Preteky sú výborným 
športovým podujatím, ktoré 
popularizuje tento krásny 
šport. V sobotu 1. júla 2017 
sa bude konať už 7. ročník, 
na ktorý všetkých pozývajú 
a zároveň ďakujú pánovi 
Karolovi Ižovi s manželkou, 
ktorí poľovníkom prenajali 
pozemok pod strelnicou.
  Zaujímavým podujatím boli 
aj kynologiké skúšky vod-
nej práce a jesenné skúšky 
Wie-marských stavačov s 
medzinárodnou účasťou. V 
dňoch 4.–6. augusta 2017 
sa na poľovníckej chate 
uskutoční absolútna novin-
ka – seminár pre kynológov 
a zároveň fotografov pod 
názvom Workshop Dog 
2017, ktorý bude zameraný  
okrem výcviku psov najmä 
na ich fotenie v pohybe a to 
pod odborným dohľadom 
skúseného fotografa Adama 
Simandela.
A práve poľovnícka chata je 

právom najväčšou pýchou 
grobských poľovníkov. Za 
päť rokov sa im podarilo 
vybudovať naozaj veľkolepý 
stánok pre miestnych po-
ľovníkov a ich hostí a tiež 
obyvateľov obce, ktorého 
hodnota je podľa rozpočtu 
222 000 €. Na stavbe sa po-
dieľali nielen členovia poľov-
níckej spoločnosti, ale aj ich 
kamaráti a mnohí grobskí 
remeselníci. Na prízemí chaty 
je spoločenská sála pre 80 
hostí a perfektne vybavená 
kuchyňa. V podkroví je klu-
bovňa a izby na ubytovanie. 
Prízemie je už dokončené a 
konalo sa tu napríklad sláv-
nostné oceňovanie najlepších 
poľovníkov okresu. Na sep-
tember plánujú slávnostnú 
kolaudáciu a určite pripravia 
niečo vynímočné. V budúc-
nosti plánujú organizovať na 
chate víkendové akcie pre 
rodiny s deťmi, ochutnávky 
poľovníckych špecialít a 
rodinné oslavy pre širokú 
verejnosť. Tieto aktivity ur-
čite prispejú k popularizácii 
poľovníctva a poskytnú do-
mácim Grobanom i hosťom 
zďaleka možnosť tráviť voľný 
čas v prírode. 
Pozvánky na akcie a všetko 
dôležité o grobských poľovní-
kov nájdete aj na facebooku 
https://www.facebook.com/
psvelkygrob/. Informácie a 
fotografie do obecných novín 
poskytol pán Vojtech Andor 
ml.

- sudová - 
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Dôchodcovia patria vo Veľkom Grobe  
k najaktívnejším organizáciám

Klub dôchodcov v našej 
obci patrí k najaktívnejším 
organizáciám a preto sme 
chcem pokúsiť priblížiť 
čitateľom rôzne naše akti-
vity za obdobie konca roka 
2016 a prvého polroka 
2017. 
Výbor nášho klubu sa 
schádza pravidelne vždy 
raz mesačne a starostlivo 
plánuje nové akcie, ale aj 
hodnotí, čo všetko dôchod-
covia v poslednom čase 
absolvovali. Členovia klubu 
sa potom schádzajú každý 
štvrtok poobede pri kávič-
ke alebo čaji a občerstvení, 
ktoré pripravia vždy dvaja 
členovia výboru. 
V novembri 2016 sme 
spolu s obecným úradom 
pre všetkých Grobanov 
pripravili veľmi úspešnú 
prezentáciu jedál našich 
starých materí. Spolu s ďal-
šími organizáciami, ktoré 
sa na realizácii tohto podu-
jatia aktívne podieľali, sme 
zorganizovali krásne pod-
ujatie, na ktorom sa stretli 
mladí i starší občania obce 
a pochutili si na koláčoch, 
osúchoch a mnohých ďal-
ších dobrotách, priprave-
ných podľa receptov našich 
starých materí. Účasť bola 
veľmi hojná a nás, organi-
zátorov, najviac potešilo, že 
prišlo veľa mladých ľudí.
Vianočným sviatkom vždy 
predchádza trh, na ktorom 
sme predávali varené víno, 
punč (aj pre deti) a domá-
ce koláče a pagáčiky. Naša 
spevácka skupina Gro-
banka i tentoraz, tak ako 
na všetkých podujatiach, 
pobavila účastníkov svojim 
kultúrnym programom.
Po novom roku vždy chys-
táme fašiangové batôžkové 

posedenie, na ktoré sme 
pozvali i dôchodcov z Ča-
taja. Nálada bola výborná a 
všetkých potešila aj bohatá 
tombola. Ďakujeme všet-
kým sponzorom, ktorí túto 
akciu podporili. 
V marci vystupovala naša 
Grobanka na grobskej 
ochutnávke vín. Pri dob-
rom víne a dobrej hudbe 
bolo naozaj veselo. 
Na výročnej členskej 
schôdzi JDS sa zúčastni-
li 83 členov klubu, ktorí 

zhodnotili uplynulý rok a 
spoločne naplánovali, čo 
chceme podniknúť v roku 
2017. V diskusii sme si vy-
počuli námety, čo by sme v 
práci klubu mohli zlepšiť.  
V apríli dedina Pavlice 
organizovala prezentáciu 
jedál starých materí a náš 
klub sa reprezentoval tým, 

že sme napiekli a navarili, 
ale aj zaspievali.
Potom nasledovalo jarné 
upratovanie obce. My, dô-
chodcovia sme boli pride-
lení k mladým hasičom a 
boli sme veľmi dobrá par-
tia. Vysadili sme 150 strom-
čekov. Hasiči kopali jamy a 
my sme sadili. Potom sme 
pozbierali odpadky okolo 
potoka a vedľa hlavnej 
cesty od cintorína až po 
čatajský chotár. Pripravili 
sme aj desiatu a po skonče-

ní, každý brigádnik dostal 
občerstvenie. 
V máji sme vystupovali v 
kultúrnom programe na 
stavaní mája a naša Gro-
banka vystupovala aj v 
Jelke na prehliadke spevác-
kych skupín seniorov, kde 
sme zožali veľký úspech. 
Hneď druhý deň sa v našej 

obci slávil Deň matiek a ani 
tam sme nechýbali a svoji-
mi pesničkami sme prispeli 
k dobrej nálade všetkých 
zúčastnených. 
Na začiatku júna sme boli 
na vydarenom dvojdňovom 
zájazde v Prahe.
V tomto roku máme pred 
sebou ešte veľa práce a v 
budúcich novinách vás bu-
deme informovať o ďalších 
podujatiach, ktoré pripraví-
me alebo sa ich zúčastníme. 
Máme dobrú spoluprácu 

s obecným úradom i os-
tatnými organizáciami v 
obci, lebo dôchodcovia sú 
aj ich členmi. Veríme, že 
táto dobrá spolupráca bude 
pokračovať a stretneme sa 
na ešte na mnohých vyda-
rených podujatiach.

pripravila: 
Terézia Nádašská
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Úloha napísať článok 
o novej rockovej kapele ma 
samozrejme nadchla. Čakala 
som nadšených teenegerských 
amatérov, ktorí si v bazáre 
kúpili gitary a bicie a doma 
v garáži sa pokúšajú zladiť 
nezladiteľné akordy, udržať 
aký-taký rytmus a nepriviesť 
do blázinca svojich susedov. 
Na moja prekvapenie 
som sa stretla s ľuďmi 
s klasickým hudobným 
vzdelaním, takpovediac, 
v stredom veku s profi 
aparatúrou, ktorí hrali úplne 
profesionálne prevzaté 
skladby aj vlastnú tvorbu.
o Moja prvá otázka bola: 
Ako toto hudobné zoskupenie 
vzniklo? 
- Za všetko môže manželka 
pána evanjelického farára  pani 
Renáta Kollárová, ktorá 
v roku 2015 navrhla, aby sme 
do vianočného programu 
zaradili i niečo moderné – 
kresťanské rockové sklady. Na 
tento podnet sme sa niekedy 
na začiatku roka 2016 dali 
dohromady ako zakladajúci 
členovia kapely – ja, Marián 
Herzog, Mária Pešková a Jozef 
Peško. Neskôr k nám pribudol 
Peter Martinček junior a naši 
dorastenci – speváci Marianna 
Pešková a Matej Herzog.
Marián Herzog (gitara a 
spev), vyštudoval učiteľstvo 
odborných umeleckých 

predmetov, ale práca ho 
priviedla do celkom iného 
odboru. Hudba mu však vždy 
chýbala, a tak sa nadšene 
chytil myšlienky zostaviť 
rockovú kapelu. Mária 
Pešková (bicie) je učiteľka 
hudobnej a slovenského 

jazyka na základnej škole 
a pred pár rokmi jej 
učarovali bicie. Na podnet 
priateľky pani Martinčekovej 
absolvovala niekoľkoročný 
kurz hry na tomto, pre ženu 
netradičnom, hudobnom 
nástroji na konzervatóriu 
u pána Mariána Zajačka. 
Jej manžel Jozef Peško 
(basgitara a spev) nie je 
hudobník, ale odvážne si kúpil 
basgitaru a začal nacvičovať. 
Novším členom kapely 
je Peter Martinček junior 

(sólová a sprievodná gitara). 
Vyštudoval hru na kontrabase 
a dirigovanie a dnes učí 
na konzervatóriu a VŠMÚ 
teoretické predmety. Vždy 
sníval o hre na gitare, a tak 
nadšene prijal ponuku zahrať 
si v rockovej kapele. 

o  Mariána Herzoga som 
sa opýtala: Ako vzniká 
repertoár vašej kapely?
- Náš repertoár je tvorený 
veľmi demokraticky. Každý 
z členov sa snaží pretlačiť do 
repertoáru prevzaté sklady 
svojich obľúbených autorov, 
ale dnes už hráme aj svoju 
vlastnú tvorbu. Máme aj 
ambíciu previesť do rockovej 
formy niektoré typické ľudovky 
z nášho regiónu.
o Položila som otázku: Ako 
sa skupina volá? Ale dostala 

som rozporuplné odpovede. 
Vraj sa ešte nedohodli. Majú 
iba pracovný názov GROCK. 
Osobne si myslím, že tento 
názov je perfektný. 
o Kde už vás mohli poslucháči 
počuť?
- Spolu s Jaroslavom Andorom, 
členom folklórnej skupiny 
KONOPA, sme organizovali 
folklórno-rockové stretnutie, 
na ktorom sa striedala Konopa 
s ľudovkami a GROCK 
s rockovými skladbami. 
Dopadlo to veľmi dobre, hoci 
musíme priznať, že Konopa 
má ďaleko bohatší repertoár. 
Ináč sme zatiaľ hrali len na 
rodinných oslavách.
o No a kde vás najbližšie 
môžu Veľkogrobčania počuť?
- Samozrejme na hodovej 
zábave na futbalovom ihrisku 
v sobotu 19. augusta 2017. 
Usilovne skúšame, aby sme 
sa ukázali v tom najlepšom 
svetle. Našou ambíciou ale nie 
je žiadna celebritná hudobná 
kariéra. Rocková hudba 
je pre nás na jednej strane 
alternatívou od klasickej 
hudby, ktorú sme vyštudovali, 
a na druhej strane relaxom 
a príležitosťou tvoriť a hrať 
hudbu, ktorú všetci milujeme.
Prajeme grobským rockerom, 
aby sa im spolu dobre hralo 
a aby svojou hudbou potešili 
mnohých poslucháčov. 

- Eva Sudová -

Keď v Grobe vládne rock

Spoločenská kronika obce 
 december 2016 - máj 2017

Opustili nás: 
Mária Zámečníková

Alžbeta Kertiová
Anna Farkašová
Štefan Bulavčiak
Irena Ingeliová

pripravila: Mgr. Karin Uherová, referentka OcÚ Veľký Grob

Narodili sa:
Richard Špaňo

Filip Papp
Klara Demčáková
Natália Grigová
Viliam Šišolák

Emily Cibáková
Mariana Kandráčová

Dominik Csóka
Michal Palčo

Katarína Miková

Uzavreli manželstvo:

Mária Danišová - Michal Čulen
Helena Bihariová - Ján Ikri

Peter Šelinga - Iveta Kovácsová
Mgr. Mária Fialová - Milan Meliš

Gratulujeme!
V roku 2017 sa krás-

neho jubilea 90 rokov 
dožíva pán Ján Kova-
lík. Spolu s ním sme 
si pripomenuli hod-
noty zdravia, rodin-
ného zázemiai života 
samého. Príjemnú at-
mosféru u oslávenca 
dotvárala prítomnosť 
pravnuka Mateja, z 
ktorého vyžarovala 

neskutočná energia a 
chuť do života. Túto 
energiu každodenne 
prenáša i na nášho jubilanta. Prajeme mu, aby v zdraví a v spokoj-

nosti prežíval i ďalšie roky života v kruhu svojej rodiny.
 - obec Veľký Grob - 
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Tento grobský klub má 
heslo „The Motor is me“ 
(Motor som ja) a silu svojich 
„motorov“ chalani usilovne 
trénujú a následne preverujú 
v pretekoch triatlonu, 
IRONMAN a maratónoch. 
Pevné jadro klubu tvoria 
Grobania geodet Daniel 
Turcár, IT architekt Michal 
Maliarik a študent práva 
Braňo Lányi. 
Na začiatku ich športovej 
kariéry bola cyklistika, ale 
vzhľadom k tomu, že cez zimu 
visia biky na štendroch 
a cyklisti len priberajú, začali 
v zime behať a potom už 
stačilo iba pridať plávanie 
a stali sa z nich triatlonisti.
Ich aktivity by sa dali rozdeliť 
na grobské a mimogrobské. 
Z tých mimogrobskych 
v posledných rokoch dvakrát 
absolvovali Bratislavský 
maratón.  Táto skúsenosť 
ich posmelila i vybrali 
sa v apríli 2016 rovno na 
najväčší európsky maratón 
do Paríža. Pobalili rodiny, 
tričká a tenisky a urobili si 
týždenný výlet do Francúzska 
v rámci ktorého si odbehli 
42 km po krásnom meste na 
Seine. Hodnotia to síce ako 
ich najťažší maratón, ale na 
druhej starne beh starobylým 
mestom bol určite úžasný 
a absolvovať prehliadku 
parížskych pamiatok 
spolu s ďalšími tisíckami 
maratóncov z celého sveta 
musel byť zážitkom na celý 
život.   
Keďže už mali natrénované, 
rýchlo sa rozhodli a na jeseň 
sa vybrali na rodinný výlet 
do Grécka, kde zabehli ten 
najozajstnejší Athénsky 
maratón, ktorý takmer presne 
kopíruje trasu, ktorú v roku 
490 p. n. l. absolvoval grécky 
vojak Feidippid, ktorého 
vyslali z mesta Maratón do 
Atén, aby oznámil víťazstvo 
Grékov nad Peržanmi. Gréci 
považujú tento beh za jednu 
z najdôležitejších športových 
udalostí a veľmi úprimne 
fandili a obdarovávali bežcov 
olivovými ratolesťami. 
Hoci je táto trať kopcovitá, 
zabehli si chlapci veľmi 
dobré časy a domov si okrem 

nezabudnuteľných zážitkov 
doniesli unikátne medaile. 
Ďalším ich úspešným 
pretekom v tomto roku 
bola súťaž IRONMAN 70,3 
(1,9 km plávanie + 90 km 
bike + polmaratón 21 km) 
v rakúskom St. Pöltene. 
Počasie pretekárom neprialo, 
ale dôležité je, že to všetci 
grobskí ironmani „to dali“. 
Z ich grobských aktivít ja 
najstarší Grobský triatlon 

(750 m plávanie + 20 km 
bike + 5 km beh), ktorý sa 2. 
septembra 2017 bude konať 
už po piatykrát. Tento pretek 
sa koná naprieč regiónom – 
pláva sa v Senci na jazere, kde 
je jedno depo, bicykluje sa už 
do Pustých Úľan a bežia sa 
2 okruhy vo Veľkom Grobe, 
kde je druhé depo. Triatlonu 
sa zúčastňuje okolo stovky 
pretekárov. Tento rok asi na 
štarte nebudú všetci grobskí 
triatlonisti. Nedá sa totiž 

naraz pretekať aj organizovať. 
Zvýšenie úrovne servisu 
pre pretekárov i divákov 
je veľmi náročné a tak sa 
niektorí pretekári budú 
musieť venovať. Organizáciu 
dopravy počas pretekov 
majú na starosť hasiči / noční 
havrani a bez ich nasadenia 
by sa tieto organizačne veľmi 
náročné preteky vôbec nedali 
zorganizovať.
Ďalšou bežeckou akciou, 
ktorej iniciátorom bol 
Braňo Lányi, je ViaNočná 
sedmička. Nočný, 7 km dlhý 
beh v nevľúdnom zimnom 
počasí, je pre bežcom naozaj 
výzvou (aspoň si  potom viac 
cenia vianočné leňošenie). 
Organizačne opäť pomáhajú 
hasiči / Noční Havrani 
a najlepšou odmenou 
pre všetkých je unikátna 
kapustnica majstra Ronalda 
Gálika. 
Jednou spoločnou črtou 
grobských športových aktivít 
klubu Human Motors je, že 
sú vždy spojené s družným 
posedením pri dobrom jedle 
a pití či už v kultúrnom dome 
alebo na „námestí“. Preteky, 
kde 10 minút po dobehu 
všetci pretekári opustia 
depo sa vo Veľkom Grobe 
veru neorganizujú. Naopak, 
každá ich akcia je nielen 
športová, ale i spoločenská 
a ich ambíciou je, aby si 
športovci zašportovali, 
fanúšikovia zafandili a všetci 
sa dobre zabavili.  Druhou 
črtou je nezištná pomoc 
mnohých dobrovoľníkov, 
ktorí si zaslúžia poďakovanie. 
Ešte väčšie poďakovanie si 
zaslúžia rodinní príslušníci 
členov klubu, lebo bez 
podpory nadšencov by sa 
chlapi nemohli venovať 
ani športovaniu ani 
organizovaniu pretekov. Nech 
im vydrží zdravie, rodinná 
pohoda i priazeň fanúšikov 
a dobrovoľníkov. Iba málokto 
z nás zabehne maratón, 
ale každý si môže skúsiť 
s chlapcami zašportovať alebo 
aspoň podporiť pretekárov 
fandením. To parížske „Ale, 
ale, alééé“, im bude navždy 
znieť v ušiach... 

- sudová - 
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