www.velkygrob.sk

Život voVeľkom Grobe
Ročník V. číslo 2 / DECEMBER 2017

časopis občanov obce Veľký Grob

Želáme občanom
krásne a veselé
Vianočné sviatky
a spokojný
rok 2018!
Viliam Rigo - starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva
a pracovníci obecného úradu
vo Veľkom Grobe
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Vážení spoluobčania,

blíži sa koniec roka 2017. Bol
to rok plný neočakávaných
udalostí, zvratov a mnohých
kompromisov. Prečo takýto
úvod? Proste vychádzam zo
skutočností tohto roka. Úsilie
každého z nás bolo omnoho
väčšie ako po iné roky. Nehovorím len za seba, ale viem, že
to tak cíti aj väčšina z Vás. Počas roka sa s Vami rozprávam
a viem, že spoločne zdieľame
myšlienky, životné udalosti
a všetko, čím ste počas tohto
roku museli prejsť, aby ste
dosiahli svoj cieľ.
O tom, že svet je plný zmien a
neustáleho pohybu, nemožno
pochybovať. Človek je od podstaty tvor spoločenský a pre
svoj život potrebuje mať vo
svojej blízkosti iných ľudí. Kedysi bol fyzický kontakt medzi
ľuďmi nevyhnutný na to, aby
sme spoznávali nových ľudí,
rozprávali sa s nimi, prežili s
nimi niečo príjemné. Dnes, v
dobe internetu a komunikácie
po sieti, je stále viac takých,
ktorým stačí pár riadkov na
obrazovke počítača. Zdá sa mi,
že ľudia sú si stále vzdialenejší
a menej potrebujú cítiť teplo
toho druhého a vidieť úsmev

na jeho tvári. Ľudia si prestávajú vážiť druhých ľudí ako
jedinečných individualít, ktoré
majú rovnaké právo na život.
Každý moment v našom živote je jedinečný, neopakovateľný a v okamihu pominuteľný.
Práve v tomto období blížiacich sa Vianoc a konca roka,
si mnohí z nás uvedomujú,
že sebavedomie, ktoré máme,
sa nám veľakrát stráca pri
ťažkých životných skúškach,
keď všetko nejde tak, ako si to
predstavujeme. Radosť z prežitého dňa v blízkosti našich
najbližších či priateľov nám
naruší nedorozumenie medzi
priateľmi, či strata blízkeho.
V tomto období, uvedomujúc
si tieto skutočnosti, by sme to
chceli mnohé napraviť a vrátiť
veci späť, mnohé čo sa udialo,
spraviť inak a nechcené skutky
napraviť.
Vianočné sviatky majú svoje
čaro a v každom z nás upevňujú základné ľudské hodnoty,
chceme byť k sebe dobrí,
silnejšie si uvedomujeme silu
priateľstva a napĺňajú nás
pocity šťastia a pohody. Tento
aspekt Vianočných sviatkov

by sme si mali uchovať počas
celého roka, aby sme sa stále
vedeli tešiť aj zo šťastia druhého. Každý z nás prežíva Vianoce odlišne, ale jedno ostáva
stále rovnaké, či už sú Vianoce
so snehom alebo bez snehu,
s kopou luxusných darčekov
alebo so skromnejšími darčekmi – sú to sviatky pokoja,

a Štedrý večer nech zanechá v
našich srdciach stopu pohody
a radosti.
Na záver chcem vám všetkým
poďakovať za nespočetné
aktivity, ktoré sme počas
uplynulého roku realizovali a
za vašu pomoc počas celého
roka. Želám vám veľa zdravia,
šťastia, lásky a veľa trpezlivosti

radosti a vzájomnej lásky.
Túto skutočnosť nič nezmení
a preto si ich vychutnajme
so všetkým, čo k nim patrí. V
dušiach nech sa nám rozhostí
krásny pocit, na stole nech
zavonia kapor či iné dobroty

pri zdolávaní osobných problémov. Prajem vám krásne
prežitie Vianočných sviatkov a
úspešný vstup do nového roku
2018!
Viliam Rigo,
starosta obce Veľký Grob

Lampiónový sprievod a tvorivé dielne

Vlani si deti v tvorivých dielňach,
ktoré v rámci Dobrovoľného
hasičského zboru vo Veľkom
Grobe vedie Barbora Prinerová,
vyrobili svoje prvé lampióny
a zorganizovali lampiónový
sprievod, aby svoje lampióny
vyskúšali. Nápad, ktorý vznikol
ako akcia pre deti z tvorivých
dielní, sa zapáčil aj ostatným
deťom i rodičom a tak sa na
veľké prekvapenie organizátorov
na tohoročnom sprievode
stretlo viac ako sto detí a k tomu
patričný počet mamičiek, oteckov
a starých rodičov. Z vyzdobeného
kultúrneho domu viedla ich trasa
celým Veľkým Grobom, aby sa
všetci občania mohli pokochať
krásnymi lampiónmi.
Starší z nás si spomenú, ako sme
povinne museli do sprievodu
na výročie VOSR a tu, po 25
rokoch, lampióny bez politickej
propagandy vylákali do ulíc toľko
detí...! Bolo to veľké prekvapenie
pre organizátorov, ktorí veru
nerátali s takou hojnou účasťou,
ale predovšetkým to bol krásny
zážitok pre deťúrence. Večerná
prechádzka s lampiónom bola pre

naozaj nevšednou príležitosťou
na stretnutie sa s kamošmi.
Oslovili sme pani Barboru, ktorá
vedie tvorivé dielne, aby nám
o tejto svojej aktivite určenej pre
šikovné deti porozprávala niečo
viac.
o Kde a kedy sa s deťmi
stretávate?
Každú stredu o 17,15h máme
stretko v zasadačke obecného
úradu, ktorá sa v ten čas zmení
na veľkú dielňu, plnú papiera,
lepidiel, farbičiek a šikovných
malých detičiek.
o Aká veková skupina detí tieto
dielne navštevuje?
Dielne sú zamerané na malých
škôlkárov a školákov I. stupňa
základnej školy, ale rada by som
medzi nás prilákala i väčšie deti,
aby si prišli vyskúšať, čo všetko by
vedeli vlastnými rukami vyrobiť
pre svoje potešenie.
o Kde beriete námety na tvorbu?
Veľkým zdrojom dobrých
nápadov a návodov je pre mňa
inernet, kde hľadám námety
podľa jednotlivých ročných
období, ktoré nám poskytujú
rôzne prírodné materiály

a samozrejme
podľa
kalendára
a rôznych
sviatkov. Na
jeseň sme
vyrábali
sovičky zo
šišiek a malé
vtáčie búdky,
potom sme
pripravovali
hallowenskú
výzdobu a
kostýmy,
vyrábali sme
lampióny na
už spomínaný
sprievod,
výzdobu do kultúrneho
domu a teraz sme sa dali aj
do mikulášskych darčekov a
adventných venčekov.
o Venujete sa aj požiarnickej
tematike, keďže fungujete
pod dobrovoľným hasičským
zborom?
Slovenský Zväz dobrovoľných
hasičských zborov vyhlásil
celoslovenskú súťaž detí vo
výtvarnom prejave, ktorej témou

je tento rok požiar v domácnosti
a tak určite pripravíme do tejto
súťaže výtvarné práce našich detí.
Bude to dobrá príležitosť bližšie
ich zoznámiť s prácou hasičov,
lebo dúfame, že z nich budú malí
hasiči, ktorí budú pokračovať
v práci svojich nadšených oteckov,
ktorí oživili veľkogrobské hasičské
tradície.
- Eva Sudová -
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Aktívni dobrovoľní hasiči z Veľkého Grobu

V minulom čísle grobskych
novín hasiči avizovali, že v
lete vymaľujú materskú školu
a na začiatku júna sa na ich

treba nakŕmiť a napojiť, čo
mala na starosť Barborka.
Po štyroch pracovných
víkendoch, počas ktorých sa

nezištne pomáhajú všade tam,
kde treba a hlavne vyzdvihujú
hodnoty, ktoré boli niekedy,
samozrejmosťou a to pomáhať,

webovej stránke objavila
pozvánka – Maľujeme každú
sobotu a nedeľu od 22. 7. do
13. 8. 2017. Plán bol jasný:
vysťahovať nábytok ->
pozakrývať veci -> opáskovať
-> očistiť steny -> vymaľovať
-> poumývať -> položiť
nové koberce -> nasťahovať
nábytok. No, práce ako na
kostole. A to ešte nesmieme
zabudnúť, že brigádnikov je

hasiči i všetci ich pomocníci
riadne zapotili, bolo toto
veľké dielo dokončené. Každý
z nás už doma maľoval a tak
si vieme predstaviť, aká veľká
práca to bola. Krásne to za
všetkých vyjadril pán Vojtech
Andor st., predseda Jednoty
dôchodcov, ktorej členovia
tiež prišli podporiť hasičov:
„Sme radi, že máme v dedine
hasičov, ktorí ochotne a

dať zo svojho času druhým a
pozdvihnúť úroveň dediny, v
ktorej žijeme. Je to veľmi pekné,
že ste sa pustili do maľovania
škôlky a musím uznať, že je to
kvalitne odvedená práca, ktorá
sa nám veľmi páči. Chceme
vám poďakovať v mene
dôchodcov, že ste sa do toho
pustili a tak veľmi dobre ste to
zvládli. Je to hanba pre tých,
ktorí tu majú deti a neprišli
pomôcť aspoň na pár hodín.
Prajeme vám veľa síl, zdravia,
aby ste takto kvalitnú prácu
mohli robiť čo najdlhšie a
veľmi si vážime, čo ste urobili
pre najmenších Grobanov“.
Jeho slová dodali hasičom silu
a neuveriteľne ich povzbudili.
Sú dôkazom, že to, čo hasiči
robia má zmysel.
Hlavným cieľom práce
hasičov je však boj s ohňom
a prírodnými živlami a tieto
svoje dovednosti si preverili

pri augustovej víchrici, ktorá
zlomila vetvu veľkého topoľa
pri zdravotnom stredisku,
ktorá ohrozovala bezpečnosť
občanov i telefónne vedenie.
Odborníci si s pomocou
ťažkej techniky šikovne
poradili a hasiči celú akciu
i pohotovo zdokumentovali.
Na tohoročnom Dni obce
pripravili hasiči pre deti
naozaj perfektnú atrakciu –
penovú párty a veľkú hasičskú
polievačku, po ktorej sa deti
museli rýchlo poprezliekať
do suchého, aby si neuhnali
nádchu. Vďaka kamarátom,
hasičom z Mostovej, si deti
túto parádnu akciu naozaj
užili a dlho budú mať na čo
spomínať.
Ako každoročne hasiči ako
traťoví komisári pomáhali
pri organizácii
Veľkogrobskeho
triatlonu, ktorý
3. septembra 2017
usporiadali chalani
z Human Motors.
Vďaka ich pomoci sa
žiadny z pretekárov
ani neutopil, nestratil
a nedošlo k žiadnym
vážnym kolíziám.
Hasiči sa zapojili aj
do projektu Miesto
pre tri generácie,
ktorú organizuje OD
Tesco Senec.
Vďaka zamestnaneckému
grantovému programu
Orange realizovali hasiči,
aktívni rodičia, hasiči-teens
a hasíčatá projekt Ihrisko
v zeleni a pri futbalovom
ihrisku vysadili 11 nových
stromov, osadili štyri lavičky
a odpadkový kôš.
Je vidno, že hasiči makajú ako
fretky a výsledky ich práce
je vidno na každom kroku.
Jediné, čo im ešte chýba, je
novučičké hasičské auto, ktoré
vraj podľa posledných správ
dorazí do Veľkého Grobu na
jar. Snáď nikto na Slovensku
by si nové hasičské auto
nezaslúžil tak, ako grobski
hasiči a veríme, že dobré
zvesti o ich práci dorazia aj na
tie najvyššie miesta, kde sedia
úradníci, ktorí rozhodujú
o tom, ktorý hasičský zbor
dostane novú techniku.
- Eva Sudová -
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Svätý Mikuláš vo Veľkom Grobe
V stredu večer 6. decembra 2017 presne o
18,00h dorazil do Veľkého Grobu Mikuláš.
Sneh sa v ten deň roztopil a tak je možné
predpokladať, že miesto na saniach, došiel
na aute, ale nie je to celkom isté, lebo ho
nikto nevidel. Mikuláš je už starší pán a tak
ho po ceste predbehol čert, ktorý na javisko
dobehol prvý a rýchlo sa snažil všetky deti
vystrašiť. Nie je jasné, odkiaľ mal čert informácie o tom, že vo Veľkom Grobe bývajú iba
samé zlé deti, ktoré neposlúchajú rodičov a
tak si zaslúžia iba zemiaky. Situáciu zachránil
krásny anjel, ktorý mal určite opačné informácie, lebo už dopredu si pre deti prichystal
obrovskú hromadu darčekov. Vyrátali sme,
že to boli dva metráky sladkých maškrtiek,
čo svedčí o tom, že anjel ja v dobrej fyzickej
kondícii.

Posledný dorazil
Mikuláš, ktorý
chcel deťom trochu osvetliť históriu tohto sviatku a svojej osoby.
Svätý Mikuláš totiž nie je rozprávková bytosť, ale
reálna historická
osobnosť. Mikuláš z Myry sa narodil v roku 270
v bohatej rodine
v maloázijskom
gréckom meste
Patara (dnes pri tureckom meste Demre), kde
žili pravoslávni Gréci. Stal sa biskupom, po-

máhal prenasledovaným a zachránil mnoho
odsúdených kresťanov, ktorých vykúpil vďaka svojmu bohatstvu. Na svoje náklady dal
postaviť aj nemocnicu. Verný tomuto svojmu
poslaniu dodnes rozdáva dary, aj keď už sú to
iba sladkosti pre dobré deti.
Vo Veľkom Grobe je veľa dobrých detí a všetky prišli do kultúrneho domu. Tí smelší Mikulášovi zaspievali či zarecitovali, tí maličkí
iba pekne poďakovali za darček a veľmi milý
bol chlapček, ktorý Mikulášovi podaroval jabĺčko.
Mikulášovi sa v Grobe páčilo a o rok určite
zase príde, tak už stačí iba 365 dní poslúchať
mamičky, oteckov, starých rodičov i pani učiteľky v škôlke a škole. Mikulášska slávnosť
však nebola iba o darčekoch, bolo to veľké
stretnutie detí z celej obce a aj ich rodičov a
starých rodičov, ktorí popri preberaní darčekov stihli podebatovať a zodpovedne prebrať
stav príprav na Vianoce.
- Eva -

Advent... zamyslenie

Obdobie od štvrtej nedele pred Vianocami až do štedrého
dňa sa nazýva Advent, čo v preklade znamená príchod. S jeho
začiatkom sa začína aj nový cirkevný rok. Slúži ako prípravné
obdobie pred Vianocami, počas ktorého sa na ich slávenie máme
dobre pripraviť. Na Vianoce sa väčšina ľudí síce pripravuje – po
materiálnej stránke, ale zanedbáva prípravu duchovnú, ktorá je
oveľa dôležitejšia, má oveľa väčší význam; od nej závisí,nakoľko
intenzívne Vianoce prežijeme vo svojom vnútri, či ich posolstvo
zostane natrvalo zasadené v našom srdci. Vianoce sú v prvom
rade oslavou príchodu Ježiša Krista na tento svet. On naozaj
prišiel, aby nás naučil, ako máme žiť. Na jeho príchod sa ľudstvo
pripravovalo, ako to máme opísané v Svätom písme, od stvorenia
sveta.
Poznáme spôsob prípravy na Vianoce v našej národnej tradícii.
Po zbere úrody sa pulz života preniesol do domácností a do
rodín, zintenzívnil sa náboženský život, slávili sa viaceré sviatky.
Adventné obdobie mávalo svoj duchovný aj materiálny rozmer,
bolo intenzívne prežívané, patrili k nemu mnohé zvyky, ktoré sa
dedili z generácie na generáciu, jeho súčasťou bol pôst, modlitba
a almužna.
Dnešný svet má tiež akýsi vzor prípravy na Vianoce. Pozostáva
väčšinou z vianočnej výzdoby domácnosti, varenia, pečenia,
nekonečného blúdenia po vianočných trhoch a obchodných
centrách a zo zháňania darčekov. Väčšine našich súčasníkov
takáto povrchná príprava celkom postačuje. Duchovný prvok je
v živote mnohých, žiaľ, akoby cudzí a nepotrebný.
Ježiš prichádza práve preto, aby dal zmysel našej existencii a

všetkému nášmu konaniu. Bez neho všetko stráca zmysel. Ak
chceme prežiť Vianoce v celej šírke a hĺbke ich posolstva, v ich
podstate, tak bez dobrej prípravy a dobre prežitého Adventu je
to nemožné. Treba sa nám dobre pripraviť najprv vnútorne a
potom aj vonkajškovo, v rovine osobnej, rodinnej i spoločenskej.
Veľmi nám k tomu môžu prispieť postavy Starého zákona, ktoré
pripravovali ľudstvo na prvý príchod Krista. Proroci hovorili,
že príde Mesiáš, že spasí svet. Osobitne prorok Izaiáš, ktorý
hlásal: „Pripravujte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky.“ Po
niekoľkých storočiach tieto slová od neho prevzal Ján Krstiteľ,
žijúci na púšti životom modlitby a odriekania. Mária, ktorá
prijala v tichosti a pokore posolstvo od anjela, aj keď mnohému
nerozumela, odišla k Alžbete, aby jej slúžila...
Naša príprava na Vianoce a náš kresťanský život je zároveň
prípravou na druhý príchod Krista na konci sveta i na náš
odchod z tohto sveta, čas ktorého nepoznáme, keď budeme
nútení vydať počet z nášho hospodárenia. A vtedy sa materiálne
hodnoty stanú celkom nepotrebnými, ale bude dôležité
bohatstvo duchovné. Materiálne hodnoty majú len ten zmysel,
aby poslúžili na získanie hodnôt duchovných.
Nech je Adventné obdobie príležitosťou, aby sme obohatili
svoj život o konkrétne skutky pokánia, sebazaprenia, modlitby,
obety a služby. Počúvajme pozorne hlas adventných kazateľov
a využime tento čas na prehĺbenie svojho duchovného života a
vzťahu s Bohom i na zlepšenie našich vzťahov s inými. Potom
budú naše Vianoce naozaj radostné.
pripravili: Ľudovít Košík a Milan Kupecký
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Prípitok partnerských krajín projektu

PARTNERSKÉ OBJATIE, pamätný deň Kataríny Brinzovej
vo Veľkom Grobe, podporila aj Európska Únia.

Veľkogrobania sa ukázali ako perfektní hostitelia!

Obec Veľký Grob
organizovala podujatie
s názvom Partnerské objatie,
podporené dotáciou programu
Európskej únie Európa pre
občanov, ktoré sa konalo
v dňoch 24.‒26. novembra
2017. Hlavná časť programu
prebiehala v kultúrnom
dome, kde sa v sobotu už od
rána schádzali zahraniční
hostia aj domáci hostitelia
a občania Veľkého Grobu.
Všetkých účastníkov
srdečne privítal starosta
obce Viliam Rigo, ktorý sa
úprimne zvítal predovšetkým
so zahraničnými hosťami
z Českej republiky, Srbska
a Rumunska.
Krásnym spestrením akcie
bol jarmok tradícií, na ktorom
sa prezentovali domáci
i zahraniční remeselníci
(úprimne povedané, skôr
remeselníčky, lebo jediným
mužským zástupcom
bol ujko, ktorý so svojou
ženou vyrába šúpolienky).
Návštevníci si na jarmoku
mohli prezrieť výrobky
slovenských i Kysáčskych
šikovných ženičiek, ktoré
návštevníkom aj naživo
predviedli ako sa spriada
vlna či ľan, ako sa paličkuje
či vyšíva a ako sa šijú krásne
kroje. Domáce Grobanky
prichystali bohatú výstavku

svojich ručných prác a pani
Terézia Nádašská predstavila
verejnosti svoje prekrásne
krojované bábiky. Konkuroval
im však stánok ženičiek
z Kysáču, ktoré priniesli
kroje, ručníky, utierky, obrusy
i posteľné obliečky, všetko
bohato zdobené čipkami
a výšivkami. Návštevníci si
mohli niektoré výrobky aj
zakúpiť. Na predaj boli bohato
zdobené medovníčkové
domčeky, látkové srdiečka
a mačičky, šúpolienky, čiapky
i šály z ovčej vlny a iné drobné
remeselnícke výrobky.
Tradične najobľúbenejšou
akciou je každoročná
ochutnávka tradičných jedál
s názvom Chute starých
materí, do ktorej sa zapojili
všetci účastníci projektu.
Snáď všetky grobské spolky

a organizácie pripravili
všakovaké dobroty podľa
osvedčených starých receptov.
Niektoré jedlá boli prosté
a jednoduché, tak ako ich
varili naše staré matere, ale
nechýbali ani delikatesy
z poľovníckej kuchyne,
zabíjačkové špeciality,
tradičné guláše, slané aj

Naši Grobania sa cítili príjemne

sladké koláče, torty a zákusky.
Svoje tradičné jedlá predstavili
aj hostia zo zahraničia
a hoci sa nám niektoré zdali
dosť „inakšie ako tie naše“,
všetky výborne chutili a milé
tetušky z Kysáču každému
ochotne vyzradili svoje
tradičné recepty. Domáci
i hostia intenzívne koštovali,

Grobania koštovali
hodnotili a hlavne chválili.
Taký bohatý a pestrý stôl
plný dobrôt by nepripravila
žiadna cateringová agentúra.
Všetkým, ktorí k tomuto
chutnému počinu prispeli,
patrí veľká vďaka.
Hlavný kultúrny program
začal poobede predstavením
programu Európa pre
občanov v prezentácii Európa
v kocke, ktorá účastníkom
priblížila kultúrnospoločenské aktivity, vďaka
pokračovanie na str. 6.
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ktorým je možné realizovať
podujatia ako Partnerské
objatie.
Program EÚ (komunitárny
program) Európa pre
občanov financuje iniciatívy
na podporu spoločnej
európskej pamäte a aktívneho
občianstva na úrovni EÚ.
Miestne a regionálne orgány,
mimovládne organizácie,
vzdelávacie, výskumné,
kultúrne a mládežnícke
inštitúcie môžu získať
podporu na diskusné
podujatia, konferencie, workshopy, umelecké dielne,
športové podujatia, štúdie
a iné občianske aktivity
rôznorodého charakteru.
Slovenská republika sa
zapojila do programu Európa
pre občanov v roku 2004
vstupom do Európskej únie.
Hlavným cieľom programu je
prispievať k tomu, aby
občania EÚ rozumeli Únii,
jej histórii a rozmanitosti,
posilňovať inštitúciu
občianstva k Európskej únii
a zlepšovať podmienky pre
demokratickú a občiansku
participáciu na úrovni EÚ.
Program je zameraný

Rumunský súbor
a ak sa nedialo, pohotovo
improvizoval.
Po úvode nasledovali
zaujímavé prezentácie
jednotlivých projektových
partnerov. Rumunskú obec
Tulghes predstavil jej starosta
pán Marcel Vançu a veľmi
kvalifikovane mu bola
nápomocná tlmočníčka pani
Vlasta Kondacs a pán Eduard
Kondacs.
Obec Tulghes leží
v centrálnom Rumunsku
v hornatej oblasti župy
Hargita. Je to obec so
samosprávnymi funkciami,
ku ktorej sú administratívne

aj prameň minerálnej vody,
ktorá bola v minulosti známa
po celej Rakúsko-Uhorskej
monarchii. Najznámejšou
pamiatkou obce je drevený
kostolík z roku 1828. Hlavné
úlohy obce spočívajú
v zabezpečovaní funkcií
zdravotníctva, školstva,
správy vecí verejných.
Kysáčsky starosta Ján Marčok
sa účastníkom prihovoril po
slovensky, pretože Kysáč je
obec, kde žije veľká slovenská
menšina. Vo svojej prezentácii
sa venoval histórii obce,
ktorú ovplyvnili slovenskí
prisťahovalci, ale aj najnovším

Súbor z Kysáču
na zvyšovanie povedomia o
spoločnej európskej pamäti,
histórii a hodnotách tak, aby
sa sledoval hlavný cieľ EÚ,
ktorým je presadzovať mier,
jeho hodnoty a všeobecné
blaho občanov EÚ a to
podnecovaním debát, reflexií
a rozvojom sietí a podpora
demokratickej a občianskej
participácie občanov EÚ
rozvíjaním chápania procesu
tvorby politík na úrovni EÚ a
podporovaním príležitostí pre
spoločenskú a medzikultúrnu
výmenu a dobrovoľníctvo na
úrovni EÚ.
Celodenný program vtipne
konferoval Matej Martinček,
ktorý sa od začiatku do konca
staral, aby sa na javisku
všetko dialo podľa plánu

pričlenené obce Hagota,
Pintic a Recea. Obec je
známa existenciou výraznej
maďarskej komunity, nakoľko
až 35% občanov sa hlási
k maďarskej národnosti.
V minulosti v obci žilo aj
mnoho Nemcov, tí sa však
v priebehu dejín postupne
vytratili, ale stále sú v obci
viditeľné pozostatky ich
kultúry a umenia. Táto
multinárodnosť obce sa
prejavuje aj na jej kultúrnospoločenskom živote. Každá
komunita si tu zachováva
svoje zvyky a preto má obec
špecifický kultúrny charakter.
Lokalizácia obce ju predurčuje
na horský turizmus, nakoľko
je obklopená vysokými
horami. Nachádzajú sa tu

aktuálnym témam, ktoré
ovplyvňujú život dnešných
Kysáčanov.
Kysáč je obec v Srbsku, vo
Vojvodinskom autonómnom
kraji v okrese Nový Sad. Prvá
písomná zmienka o obci
pochádza z 14. storočia.
V Kysáči sa nachádza
evanjelický kostol z roku 1795
a pravoslávny chrám z roku
1773. Na základných školách
sa vyučuje srbsky aj slovensky.
V obci žije 5 576 obyvateľov
a je väčšinou obývaná
Slovákmi. V roku 1964
bolo založené kultúrnoinformačné stredisko (dnes
Kultúrne centrum), ktorého
súčasťou bolo aj Rádio Kysáč,
najstaršia lokálna rozhlasová
stanica vo Vojvodine.

Sťahovanie Slovákov do tohto
regiónu prebiehalo zhruba
v troch etapách a to v prvej
etape 1690–1710, v druhej
etape v rokoch 1711–1740, v
tretej v období 1740–1790 a
pokračovalo až do 19. storočia.
Celý proces sťahovania bol
podmienený rôznorodými
kolonizačnými akciami a
procesmi, aké vo vtedajšej
Európe nemali obdobu a
dajú sa prirovnať azda iba k
migráciám do USA.
V obci funguje galéria,
knižnica, slovenská škola
Ľudovíta Štúra, ale aj srbská
škola a športový reál.
Kpravidelným kultúrnym
podujatiam patrí Detský
folklórny festival Zlatá
brána, Gitariáda Vojvodiny,
Kysáčsky spevník, Novoročná
estráda, Deň Kysáčskejsármy,
Motokiss…Weekend, Slnečná
jeseň života, Festival Zuzany
Kardelisovej a Festival
slovenského ľudového kroja
Slovákov vo Vojvodine.
Pani Vlasta Lochmanová,
kostelecká starostka,
prezentovala svoju obec veľmi
vtipne. Najprv sa predstavil
zmiešaný kostelecký spevácky
zbor, ktorý naživo predviedol,
že občania tejto dedinky
milujú dobré víno, slivovičku,
spev a zábavu.Potom
nasledoval krátky filmový
dokument, ktorý predstavil
nielen túto malebnú moravskú
dedinku, ale v časovom slede
aj mnohé zaujímavé akcie,
ktoré Kostelčania pre seba aj
pre návštevníkov pripravujú
počas celého roku. Musíme
poznamenať, že vidieť je
viac ako počuť a krátky film
stručne a výstižne vypovedal
o histórii i súčasnosti obce.
Juhomoravská obec Kostelec
leží pri potoku Malšinka
a otvára bránu do pohoria
Chřiby. Obec má bohatú
históriu a prvá písomná
zmienka o obci pochádza
z roku 1141. Na kopci v strede
dedinky stojí neskoro
románsky kostol zasvätený
svätému Václavovi, ktorý je
dominantou obce. Okrem
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školy a fary sú významnými
budovami v dedine
vrchnostenský zámoček
a dnes aj rekonštruovaný
kultúrny dom.
V Kostelci žije 910 obyvateľov,
ktorí hovoria slováckym
dialektom a pri slávnostných
príležitostiach nosia krásne
kyjovské kroje. Obyvatelia
obce sú veľmi aktívni,
spoločne oslavujú sviatky,
dožinky, organizujú kultúrne
a športové podujatia pre
všetky vekové kategórie od
detí až po seniorov. Združujú
sa v rôznych záujmových
spolkoch‒ Zbor pre občianske
záležitosti, spolky Volnočas,
Malšinka, SHD Kostelec,
skauti, AVZO Kostelec,
záhradkársky zväz, Aerobic,
športový klub, poľovnícke
združenie a národopisný
súbor Kosteláci.
V obci funguje materská
a základná škola, v ktorej
sídli aj Kostelecká školná
galéria, ktorá organizuje
výstavy regionálnych
umelcov.V kultúrnom dome sa
všetci stretávajú na kultúrnych
a spoločenských podujatiach,
z ktorých asi najdôležitejšie sú
Svätováclavské trhy.
Na záver tejto časti projektu
si starostovia odovzdali
symbolické darčeky a
spoločne rozkrájali veľkú
tortu s logom projektu.
Po tejto tomto oficiálnom
predstavení projektových
partnerov bola malá
prestávka, ktorúmnohí
návštevníci využili na
návštevu výstavnej siene
v kultúrnom dome, lebo
súčasťou projektu bol aj
Pamätný deň Kataríny
Brinzovej, ktorá sa narodila
pred 140 rokmi a toto výročie
si Grobania pripomenuli
výstavou veľkogrobských
krojov, malieb a výšiviek
z dielne známej ľudovej
majsterky. Domáci jej prácu
dobre poznajú, veď krásne
kroje sa v Grobe dedia
z generácie na generáciu, ale
pre hostí bolo nahliadnutie do
jej dielne a zoznámenie sa s jej
prekrásnou tvorbou veľkým
zážitkom.
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Starostovia krájali tortu

Ďalším bodom programu
boli kultúrne vystúpenia
jednotlivých partnerov.
Srbský Kysáč reprezentoval
spevácky zbor so sprievodom
harmoniky a ozembuchu,
ktorý zaspieval krásne
slovenské ľudové pesničky.
Tie si predkovia dnešných
Kysáčanov doniesli do Srbska
už dávno-pradávno a po celé
stáročia ich denne spievali,
aby kysáčske deti nikdy
nezabudli, že ich pôvodným
domovom je Slovensko.
Diváci obdivovali nielen
spev, ale aj nádherné, bohato
zdobené kroje spevákov
a predovšetkým speváčok.
Kostelecký folklór
reprezentovala detská
cimbalová muzika pod
vedením učiteľa základnej
umeleckej školy v Kyjove pána
Petra Petrů. Malí huslisti
a mladučká cimbalistka
predviedli divákom kráske

Grobská Konopa

moravské ľudové piesne
a zaslúžili taký veľký potlesk,
že dokonca museli pridávať,
čo svedčí o tom, ako sa ich
vystúpenie divákom páčilo.
Rumunskú delegáciu tiež
reprezentovali deti. Folklórny
tanečný súbor priblížil
účastníkom podujatia
rumunské ľudové tance a malá
speváčka so zlomenou rúčkou
zaspievala veselé a rytmické
ľudové piesne. Deti v krásnych
krojoch predviedli tance,
ktoré sú pre nás takmer
exotické, lebo majú veľa
typicky balkánskych prvkov.
Domácich reprezentoval
známy spevácky zbor
klubu seniorov Grobanka,
ktorý tradične spestruje
mnohé kultúrne podujatia
v obci a často vystupuje aj
v okolitých obciach. Slovenský
folklór divákom predviedol
aj detský tanečný súbor
z Trnavy.

Ďalším domácim
reprezentantom bola ľudová
hudba Konopa pod vedením
Jaroslava Andora spolu so
speváčkami v prekrásnych
grobských krojoch. Ľudová
hudba Konopa je pre obec
tým, čo sa nazýva rodinné
striebro a je ozdobou každého
kultúrneho podujatia.
Tí, čo si mysleli, že
vystúpením Konopy sa
kultúrny program končí, boli
prekvapení, keď na javisko
nastúpil jeden z najlepších
slovenských folklórnych
súborov Gymnik s ľudovou
hudbou. Desať párov
krásnych mladých tanečníc
a tanečníkov predviedlo
divákom to najlepšie z nášho
folklóru od západu k východu
Slovenska. Ich vystúpenie
bolo krásnym vyvrcholením
celodenného programu, ktorý
však až do neskorých hodín
pokračoval ľudovou veselicou.
Celý projekt Partnerské
objatie možno hodnotiť
ako veľmi úspešný, lebo
v plnom rozsahu naplnil
svoje ciele – vytvoriť
a prehĺbiť družobné vzťahy
obcí v rôznych európskych
krajinách. Stretli sa starí
priatelia a kamaráti, noví sa
zoznámili, spoznali, strávili
spolu pekný víkend plný
zážitkov. Veľa sa dozvedeli
o obciach svojich priateľov,
o ich zvykoch, folklóre,
národných kuchyniach, ale aj
o ich problémoch a radostiach.
Deti sa vyšantili, dospeláci
si pokecali, zatancovali,
zaspievali a všetci spoločne
si pochutili na dobrotách
z kuchýň starých materí.
Družobné vzťahy obcí
Veľký Grob, Kostelec,
Kysáč a Tulghes sa týmto
projektom rozhodne zlepšili
a nepochybujeme o tom, že
budú pokračovať a ďalej sa
rozvíjať.
Grobania sa ako hostitelia
ukázali v tom najlepšom
svetle, lebo pomocnú ruku
priložil každý, kto mohol,
za čo všetkým občianskym
združeniam a dobrovoľníkom,
ktorí akciu zabezpečovali,
patrí veľké poďakovanie.
pripravila: Eva Sudová
v spolupráci so starostom obce
a obecným úradnom Veľký
Grobzhruba v troch etapách
a to v prvej etape 1690–1710,
v druhej etape v rokoch
1711–1740, v tretej v období
1740–1790 a pokračovalo až
do 19. storočia. Celý proces
sťahovania bol podmienený
rôznorodými kolonizačnými
akciami a procesmi, aké vo
vtedajšej Európe nemali
obdobu a dajú sa prirovnať
dokončenie na str. 8.
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azda iba k migráciám do USA.
V obci funguje galéria,
knižnica, slovenská škola
Ľudovíta Štúra, ale aj srbská
škola a športový reál.
Kpravidelným kultúrnym
podujatiam patrí Detský
folklórny festival Zlatá
brána, Gitariáda Vojvodiny,
Kysáčsky spevník, Novoročná
estráda, Deň Kysáčskejsármy,
Motokiss…Weekend, Slnečná
jeseň života, Festival Zuzany
Kardelisovej a Festival
slovenského ľudového kroja
Slovákov vo Vojvodine.
Pani Vlasta Lochmanová,
kostelecká starostka,
prezentovala svoju obec veľmi
vtipne. Najprv sa predstavil
zmiešaný kostelecký spevácky
zbor, ktorý naživo predviedol,
že občania tejto dedinky
milujú dobré víno, slivovičku,
spev a zábavu. Potom
nasledoval krátky filmový
dokument, ktorý predstavil
nielen túto malebnú moravskú
dedinku, ale v časovom slede

obce sú veľmi aktívni,
spoločne oslavujú sviatky,
dožinky, organizujú kultúrne
a športové podujatia pre
všetky vekové kategórie od
detí až po seniorov. Združujú
sa v rôznych záujmových
spolkoch‒ Zbor pre občianske
záležitosti, spolky Volnočas,
Malšinka, SHD Kostelec,
skauti, AVZO Kostelec,
záhradkársky zväz, Aerobic,
športový klub, poľovnícke
združenie a národopisný
súbor Kosteláci.
V obci funguje materská
a základná škola, v ktorej
sídli aj Kostelecká školná
galéria, ktorá organizuje
výstavy regionálnych
umelcov.V kultúrnom
dome sa všetci stretávajú na
kultúrnych a spoločenských
podujatiach, z ktorých
asi najdôležitejšie sú
Svätováclavské trhy.
Na záver tejto časti projektu
si starostovia odovzdali
symbolické darčeky a

Priatelia z Kysáču
aj mnohé zaujímavé akcie,
ktoré Kostelčania pre seba aj
pre návštevníkov pripravujú
počas celého roku. Musíme
poznamenať, že vidieť je
viac ako počuť a krátky film
stručne a výstižne vypovedal
o histórii i súčasnosti obce.
Juhomoravská obec Kostelec
leží pri potoku Malšinka
a otvára bránu do pohoria
Chřiby. Obec má bohatú
históriu a prvá písomná
zmienka o obci pochádza
z roku 1141. Na kopci v strede
dedinky stojí neskoro
románsky kostol zasvätený
svätému Václavovi, ktorý je
dominantou obce. Okrem
školy a fary sú významnými
budovami v dedine
vrchnostenský zámoček
a dnes aj rekonštruovaný
kultúrny dom.
V Kostelci žile 910 obyvateľov,
ktorí hovoria slováckym
dialektom a pri slávnostných
príležitostiach nosia krásne
kyjovské kroje. Obyvatelia

spoločne rozkrájali veľkú
tortu s logom projektu.
Po tejto tomto oficiálnom
predstavení projektových
partnerov bola malá
prestávka, ktorúmnohí
návštevníci využili na
návštevu výstavnej siene
v kultúrnom dome, lebo
súčasťou projektu bol aj
Pamätný deň Kataríny
Brinzovej, ktorá sa narodila
pred 140 rokmi a toto výročie
si Grobania pripomenuli
výstavou veľkogrobských
krojov, malieb a výšiviek
z dielne známej ľudovej
majsterky. Domáci jej prácu
dobre poznajú, veď krásne
kroje sa v Grobe dedia
z generácie na generáciu, ale
pre hostí bolo nahliadnutie do
jej dielne a zoznámenie sa s jej
prekrásnou tvorbou veľkým
zážitkom.
Ďalším bodom programu
boli kultúrne vystúpenia
jednotlivých partnerov.
Srbský Kysáč reprezentoval

spevácky zbor so sprievodom
harmoniky a ozembuchu,
ktorý zaspieval krásne
slovenské ľudové pesničky.
Tie si predkovia dnešných
Kysáčanov doniesli do Srbska
už dávno-pradávno a po celé
stáročia ich denne spievali,
aby kysáčske deti nikdy
nezabudli, že ich pôvodným
domovom je Slovensko.
Diváci obdivovali nielen
spev, ale aj nádherné, bohato
zdobené kroje spevákov
a predovšetkým speváčok.
Kostelecký folklór
reprezentovala detská
cimbalová muzika pod
vedením učiteľa základnej
umeleckej školy v Kyjove pána
Petra Petrů. Malí huslisti
a mladučká cimbalistka
predviedli divákom kráske
moravské ľudové piesne
a zaslúžili taký veľký potlesk,
že dokonca museli pridávať,
čo svedčí o tom, ako sa ich
vystúpenie divákom páčilo.
Rumunskú delegáciu tiež
reprezentovali deti. Folklórny
tanečný súbor priblížil
účastníkom podujatia
rumunské ľudové tance a malá
speváčka so zlomenou rúčkou
zaspievala veselé a rytmické
ľudové piesne. Deti v krásnych
krojoch predviedli tance,
ktoré sú pre nás takmer
exotické, lebo majú veľa
typicky balkánskych prvkov.
Domácich reprezentoval
známy spevácky zbor
klubu seniorov Grobanka,
ktorý tradične spestruje
mnohé kultúrne podujatia
v obci a často vystupuje aj
v okolitých obciach. Slovenský
folklór divákom predviedol
aj detský tanečný súbor
z Trnavy.
Ďalším domácim
reprezentantom bola ľudová
hudba Konopa pod vedením
Jaroslava Andora spolu so
speváčkami v prekrásnych
grobských krojoch. Ľudová
hudba Konopa je pre obec
tým, čo sa nazýva rodinné
striebro a je ozdobou každého

kultúrneho podujatia.
Tí, čo si mysleli, že
vystúpením Konopy sa
kultúrny program končí, boli
prekvapení, keď na javisko
nastúpil jeden z najlepších
slovenských folklórnych
súborov Gymnik s ľudovou
hudbou. Desať párov
krásnych mladých tanečníc
a tanečníkov predviedlo
divákom to najlepšie z nášho
folklóru od západu k východu
Slovenska. Ich vystúpenie
bolo krásnym vyvrcholením
celodenného programu, ktorý
však až do neskorých hodín
pokračoval ľudovou veselicou.
Celý projekt Partnerské
objatie možno hodnotiť
ako veľmi úspešný, lebo
v plnom rozsahu naplnil
svoje ciele – vytvoriť
a prehĺbiť družobné vzťahy
obcí v rôznych európskych
krajinách. Stretli sa starí
priatelia a kamaráti, noví sa
zoznámili, spoznali, strávili
spolu pekný víkend plný
zážitkov. Veľa sa dozvedeli
o obciach svojich priateľov,
o ich zvykoch, folklóre,
národných kuchyniach, ale aj
o ich problémoch a radostiach.
Deti sa vyšantili, dospeláci
si pokecali, zatancovali,
zaspievali a všetci spoločne
si pochutili na dobrotách
z kuchýň starých materí.
Družobné vzťahy obcí
Veľký Grob, Kostelec,
Kysáč a Tulghes sa týmto
projektom rozhodne zlepšili
a nepochybujeme o tom, že
budú pokračovať a ďalej sa
rozvíjať.
Grobania sa ako hostitelia
ukázali v tom najlepšom
svetle, lebo pomocnú ruku
priložil každý, kto mohol,
za čo všetkým občianskym
združeniam a dobrovoľníkom,
ktorí akciu zabezpečovali,
patrí veľké poďakovanie.
pripravila: Eva Sudová
v spolupráci so starostom
obce a obecným úradom
Veľký Grob

Priatelia z Kostelca

Život vo Veľkom Grobe

9

Knižnica vo Veľkom Grobe ide s dobou

Vo veľkogrobskej knižnici už roky pracuje pani
Božena Budayová, ktorá sa stará o svojich malých aj veľkých čitateľov. Na naše otázky odpovedala s neuveriteľnou presnosťou a tak sme
sa hneď na úvod našej návštevy dozvedeli, že
knižnica má 36 stálych čitateľov (12 detí, 11 teenagerov a 13 dospelákov), ktorí si môžu vybrať zo 7 857 titulov. Skladba čitateľov je veľmi
pestrá. Do knižnice chodia malé deti od materskej školy po I. stupeň základnej školy, teenageri, mladšie i staršie ženy, len mužov je už
akosi pomenej. Aj celkový počet čitateľov v posledných rokoch klesá, lebo ľudia jednoducho
menej čítajú a uprednostňujú iné voľnočasové
aktivity, čo je však veľká škoda.
V marci vždy pani knižničiarka pozýva do
knižnice malých škôlkárov, ktorým sa krásne
detské knihy veľmi páčia a deti potom „donútia“ k návšteve knižnice svojich rodičov. Tento
fígeľ priláka do knižnice nielen deti, ale aj ich
mamičky. Tie najradšej čítajú romány pôvodných slovenských autoriek, ktoré sú im blízke,
lebo vychádzajú z našich reálnych pomerov, zaujímajú sa aj o romány Dominika Dána, staršie
aj nové detektívky, kvalitnú prekladovú literatúru, ale rady siahnu aj po romantických príbehoch o láske. Stará klasika – autori ako Dumas
či Balzac, už dnešných čitateľov veľmi neoslovujú. Malé deti obľubujú bohato ilustrované
rozprávkové knižky, tie väčšie si požičiavajú
detské encyklopédie, napínavé teenagerské edície a samozrejme dobrodružstvá Harryho Pottera, vďaka ktorým Daniela Radcliffová znovu
naučila deti čítať.
Pani knižničiarka dobre vie, čo jej čitatelia obľubujú a tak veľmi uvážlivo dvakrát ročne nakupuje knihy z príspevku obce, ktorý je 400
€. Vzhľadom k dnešným cenám kníh to nie je
veľa, ale ona vždy nakúpi také knihy, ktoré v regáloch knižnice rozhodne nezapadnú prachom
a potešia čitateľov vo Veľkom Grobe. Knižnica
je pre nich otvorená každý piatok od 18,00h do
19,30h a pani Budayová sa v knižnici rozhodne
nenudí. Len za pár minút, sme tu stretli štyri
čitateľky, ktoré si vybrali knihy pre maminy aj
pre dcérky.
Zamyslite sa, či by ste sa aj vy v piatok večer nezašli pozrieť do knižnice. Možno by príjemný
čas strávený s kvalitnou knihou bol aj pre vás
zmysluplnejší ako vysedávanie pre televíznou
obrazovkou a pozeranie často bezduchých seriálov. Určite by ste si vybrali knihy podľa vášho
vkusu a spríjemnili by ste si tieto zimné večery.
- Sudová -
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Občianske združenie B-team Veľký Grob tvrdo pracuje

Pána Rasťa Talla, predsedu
OZ B-team sme oslovili, aby
nám priblížil akcie, ktoré organizovali v posledných mesiacoch a hlavne, aby pozval
Grobanov na tradičný ples:
„Pred hodovým turnajom sa
jedenásť členov OZ B-team
zúčastnilo brigády v areáli ŠK
Veľký Grob, kde sa betónovalo
pred tribúnami, kosilo a upravoval sa celý areál. Na hodovom turnaji sa zúčastnili mužstvá Starí páni Veľký Grob,
B-team Veľký Grob, Starí páni
Kaplná a FC Labda. Vo finále
nás zdolali naše vzory,
starí páni Veľký Grob,
k čomu sme im patrične zagratulovali. My
sme obsadili 2. miesto,
Kaplna 3. miesto a FC
Labda 4. miesto. Poďakovanie patrí Adrišovi
a Mifkovi, ktorí sa
starali o hostí, smažili
cigánsku a ryby,“ hovorí Rasťo Tallo.
V septembri B-team
organizoval sústredenie v penzióne Gejdak
v Ružomberku, ktoré
podľa vyjadrenia
účastníkov dopadlo
fantasticky. Futbalisti
mali k dispozícii krásny športový areál a po
ťažkých tréningoch re-

laxovali v bazéne a na bowlingu. Vďaka pánovi Bombovi
chlapci aj vytancovali svoje
manželky a partnerky.
Futbalovú jeseň ukončili zápasom so starými pánmi z Trnavy, ktorý skončil remízou 3:3,
ale dôležitejšia ako výsledok
bola krásna športová atmosféra. Už teraz sa všetci členovia
tešia na Vianočný večierok,
na ktorom nebude chýbať
DJ a podávať sa bude pečená
morka a iné dobroty nášho
podpredsedu J. Kadara.
Najväčšia udalosť budúcej
sezóny, PLES 2018, sa bude

konať 10. februára 2018 a na
návštevníkov čaká bohatý
programom, top moderátorka
slovenského show biznisu
a hosť, herec seriálu Horná
Dolná.
Na záver vyjadrenie Rasťa Talla:
„Musím sa priznať, že občas
nie je ľahké udržať zrelých 27
‚Béčkarov‘ na uzde a presvedčiť
ich, že ich vediem správnym
smerom, ale výsledky (a to
nielen futbalové), hovoria za
všetko. Aj do budúceho roku
ideme bez dotácií od obce, čo
je stále zložitejšie, ale snažíme
sa byť samostatní. Sme dobrý

tím, ktorý si nielen užíva, ale aj
maká na kultúrnych akciách,
z ktorých potom žijeme.
Všetkým členom ďakujem za
spoluprácu a veľké poďakovanie patri našim manželkám a
partnerkám za ich celoročnú
tolerantnosť :-)))) Blížia sa najkrajšie sviatky roka, tak by som
chcel všetkým popriať príjemné
prežitie Vianočných sviatkov
v kruhu svojich najbližších a
do Nového roku hodne šťastia,
zdravia a lásky. „
PS: Milé slovo dokáže veľa....
- Eva Sudová -
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Gratulujeme!

Mário Soviš a Renata Lineková

Jozef Tanko
a Bc. Martina Čizmadiová

Vojtech Farkaš
a Natália Rakúsová

Jolana Luptáková
oslávila 90-tku!

V tomto roku sa významného životného jubilea
90 rokov dožíva pani Jolana Luptáková. Opäť sme
mali možnosť aspoň na okamih nazrieť do života
našej obyvateľky, či už prostredníctvom fotografií,
alebo zaujímavého rozhovoru. Rodinné puto a
množstvo spomienok dotvorila aj prítomnosť detí
pani Luptákovej, ktoré sa o ňu starajú a pomáhajú
jej zvládnuť všetky prekážky a úskalia tohto úctyhodného veku. Prajeme celej rodine, aby sa ešte
dlho mohli tešiť z jej prítomnosti a aby oslávenkyňa prežívala ďalšie roky svojho života v zdraví a
spokojnosti.

Spoločenská kronika obce
jún - november 2017
Uzavreli manželstvo:
Daniel Bacigál - Mgr. Martina Mažárová
Vojtech Farkaš - Natália Rakúsová
Martin Urbančok - Bc. Silvia Strihovská
Mário Soviš - Renata Lineková
Jozef Tanko - Bc. Martina Čizmadiová
Ing. Marek Bagi-Kováč - Mgr. Nikola Gabrielová
Bc. Vladislav Belej - Katarína Fartelová
Igor Maszay - Kristína Jánošíková

Uvítali sme do života Dominika Csóku

Narodili sa:

Opustili nás:

Lucia Panenková
Arthur Balco
Maximilien
Bárkányi-Mészáros
Daniela Kevická
Anna Kuklová
Jakub Kubík
Samuel Barok
Sebastián Galbavý
Gréta Gyenes

Mária Šmahelová
Ján Ondrejec
Ing. Dušan Botka
Judita Pagáčová
Renata Vrbjárová
Juliana Horváthová
Ján Rajko
Karol Ženiš
Miroslav Rajt

stranu pripravila: Mgr. Karin Uherová, referentka OcÚ Veľký Grob
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Športový krúžok pre deti z našej obce

Bývalí futbalisti Marián
Prekop, Viliam Rigo ml.,
Alexander Vörös a Peter
Kemény sa dali dohromady
a pripravili pre deti zaujímavú aktivitu – športový
krúžok, ktorý nie je primárne zameraný na prípravu
špičkových športovcov,
ale má malým chlapcom a
dievčatám poskytnúť príležitosť spoločne si hravou
formou zašportovať. Ich
tréningy sú hravé a pohodové, aby deti nestresovali
žiadnym drilom a snahou
po výkonoch, ale poskytli
im priestor a odborné vedenie, aby si vyskúšali rôzne
športové aktivity doma na
futbalovom ihrisku alebo v
kultúrnom dome.
Hlavnou športovou aktivitou je u malých chalanov a
dievčat samozrejme futbal,
ale ich tréneri pre nich
pripravujú aj kondično-gymnastické cvičenia a to
predovšetkým preto, aby
v nich prebudili lásku k
športu a zdravému životnému štýlu. Pre malých
škôlkárov a školákov je to
akási prípravka, v ktorej si
otestujú svoje schopnosti a
nadanie. Trávia čas so svojimi
kamarátmi a pod odborným
vedením svojich trénerov sa
určite veľa naučia a zdravo sa
vyšantia. V lete a na jeseň sa
dvakrát týždenne v pondelok
a piatok stretávali na ihrisku
a teraz v zime športujú každý
piatok poobede v kultúrnom
dome. Na športové vybavenie
deťom prispelo vedenie obce
a sponzori, za čo sú im malí
športovci vďační a ich rodičia
si cenia predovšetkým ochotu

mladých chalanov, ktorí sa
športovej drobotine nadšene
venujú. Veľká vďaka patrí aj
Ivete Rigovej, ktorá sa stará o
fotodokumentáciu každého
tréningu, aby rodičia videli
ako ich deti napredujú. Všetky fotky nájdete na facebook
stránke „Malí futbalisti z Veľkého Grobu“.
Nie je pravdou, že všetky deti
hrajú iba počítačové hry, malí
grobskí športovci na svojich
tréningoch dokazujú, že sa
vedia zabaviť i bez počítačov.
- Eva Sudová -
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