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Vytvoriť pozitívnu myšlienku, ktorá sa má pretvoriť do reálnej podoby, je niečo, čo by
sme chceli dosiahnuť. A práve tu je ten moment, keď môžeme povedať, že sa to reálne deje.
S týmto netradičným úvodom by som chcel pozdraviť všetkých občanov našej obce!

Vážení občania,

urobili sme ďalší krok k zmene koloritu našej obce. Veď
ako viete, už onedlho budeme kolaudovať novú bytovku.
Dokončovacie práce ako
parkovisko, chodník a zemné
úpravy okolia sa v dnešných
dňoch realizujú. Onedlho
kolaudujeme a už nám neostáva nič iné len odovzdať
kľúče novým nájomníkom,
aby si v spokojnosti užili
nový domov. Cesta k tomuto
cieľu nebola jednoduchá, ale
o to viac poteší tých, ktorí
verili, že byty dostanú do
užívania. Mnoho desaťročí
diskutovanou témou v našej
obci je kanalizácia. Preto
ďalším míľnikom je budovanie kanalizačnej siete, na
ktorú sa mnohí z Vás pýtajú.
Počas uplynulého obdobia
sa vynaložilo veľa úsilia, aby
sa tento krok mohol uskutočniť a môžem zodpovedne
prehlásiť, že na tomto projekte sa sústavne pracuje.
Dôkazom je aj skutočnosť,
že environmentálny fond
vyčlenil finančné prostriedky
na uloženie I etapy kanalizačného potrubia o dĺžke 350
m, ktorá sa bude napájať na
čističku odpadových vôd. Tu
je nutné poznamenať, že to
to je prvý krok k postupnému budovaniu kanalizačnej
siete a v ruka v rukáve s tým
ide aj budovanie ČOV. Preto
podávame ďalšie žiadosti, aby
sme tento proces dokázali
postupne napĺňať. Tu chcem
poznamenať, že s poslancami
obecného zastupiteľstva sme
preberali otázku financovania z Integrovaného regionálneho operačného programu
(IROP). Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR. Predmetom našej
diskusie bola skutočnosť, že
Európska komisia pri EÚ
stanovila, že DPH pri budovaní kanalizácie a ČOV nie je
oprávneným výdavkom. To
znamená, že Obec okrem povinnej 5% spoluúčasti musí
uhradiť z vlastných zdrojov
aj daň z pridanej hodnoty vo
výške 20% . Ide ozaj o nemalé
finančné prostriedky, ktoré v

takomto objeme Obec nemá
šancu vlastniť. Ale napriek
tomu sme s poslancami
konštatovali, že ak chceme
situáciu riešiť, využijeme
možnosť a do výzvy sa zapojíme aj napriek skutočnosti,
že obec požiada o úver. V
spolupráci s miestnou organizáciu DHZ sme sa zapojili
do výzvy Prezídia hasičského
a záchranného zboru o poskytnutie dotácie na obnovu
Hasičskej zbrojnice. Už za pár
týždňov by sme mali dostať
vyrozumenie a pevne verím,
že projekt miestnej organizácie DHZ bude úspešný a
vzápätí sa môžeme pustiť do
rekonštrukcie. Ďalšia podaná
žiadosť na environmentálny
fond, bola na zateplenie materskej škôlky, ktorá čaká na
vyhodnotenie. Otázka rozšírenia kapacity škôlky budú
predmetom ďalších rokovaní
obecného zastupiteľstva a
vypracovanie projektovej
dokumentácie na základe
budúcej vyhlásenej výzvy. V
tomto rozpočtovom období
obecné zastupiteľstvo vyčlenilo finančné prostriedky na
celkovú obnovu kúrenia v
materskej škôlke.Týmto krokom zabezpečíme spoľahlivé
ekonomicky energetické vykurovanie v objekte, a s tým
súvisí aj značná úspora na
prevádzkyschopnosť škôlky.
Rozpracovaný projekt autobusové zastávky čaká na
územné konanie, ktoré sa
uskutoční 17.júla 2018 a po
právoplatnosti stavebného
povolenia sa požiada o nenávratný finančný príspevok
ktorý spracováva projektová
kancelária Mel Project s.r.o..
Ďalšie stavebné aktivity už
prebiehajú postupne, ako
pešia oddychová zóna pred
evanjelickým kostolom, či
svojpomocné budovanie detského ihriska pri kultúrnom
dome. To je len krátky výklad
toho, čo sa obec snaží postupne realizovať, ale čo nám
robí starosti je, že naše snaženie degradujú aj obyvatelia,
ktorým je ľahostajné životné
prostredie a nie je deň, keď
naši pracovníci musia po

týchto nespratníkoch upratovať.
Áno, mám na
mysli tých, čo
vysedávajú pred
obchodom a
znepríjemňujú
občanom život
a dehonestujú
snahu našej
spoločnosti. A
potom je tu ďalšia skupina, ktorá
vynáša odpad
do extravilánu
nášho katastra,
ktorú sme ešte
nedávno v rámci
Dňa zeme upratali. Ozaj týmto
ľuďom nie je nič
sväté? Až rozum
zastaví, akými
neskutočnými
výhovorkami, aroganciou a
dokonca mnoho krát aj verbálnym útokom riešia svoj
postoj. Keď sú prichytení pri
čine, privolaná polícia rieši
tento stav blokovou pokutou.
Z tohto vystáva otázka: Sú
títo neprispôsobiví občania
schopní zaplatiť pokutu?
Majú rešpekt pred zákonom?
Nedávno ste boli svedkami,
keď sme asanovali ďalší dom
v obci kvôli jednotlivcom,
ktorí roky neoprávnene užívali nehnuteľnosť, ktorá im
nepatrí. Samotným majiteľom pred očami rozkrádali
a ničili majetok aj napriek
snahe nočných hliadok, aj
za pomoci polície sa nepodarilo devastácii zabrániť.
Stav už bol natoľko neúnosný, že šíriaci sa zápach,
premnožené hlodavce a tony
komunálneho odpadu a samostatná narušená statika,
bola krokom k asanácii. Tu
mi napadá len jediná myšlienka: Nedovoľme takýmto
ľuďom naďalej ničiť naše
okolie. Vplývajme na nich
ako na malé deti, poučujme,
upozorňujme ich na ich
správanie. Iba verejný tlak
za nedbanlivosť, respektíve
pohodlnosť, môže zvrátiť
tento stav. Buďme vytrvalí,
len tak môže malá hŕstka

neprispôsobivých ustúpiť
väčšine! Nezatvárajme pred
nimi oči, oni to zneužívajú!
Byť súčasťou obce znamená
byť aj aktívny pri voľno časových aktivitách. A že o toto
ozaj nie je núdza je fakt, že
od najmladšej až po najstaršiu generáciu sa všetky spolky zapájajú do diania obce. A
čo mi veľmi lichotí je fakt, že
každá skupina oslovi svojou
aktivitou široké spektrum
občanov. Dokonca aj tých, čo
v našej obci bývajú len krátko
a zaujímajú sa o dianie v obci
a tak svojou prítomnosťou
obohacujú dianie v našej
obci. Spoznávajme sa, hovorme spolu, tešme zo spoločných stretnutí a pozitívnou
energiou vytvárajme naše
prostredie krajším.
Milí občania!
Teraz len stačí zalistovať a
prečítať si články, čo všetko sa
udialo za posledný polrok vo
Veľkom Grobe. Mne neostáva nič iné, len Vám popriať v
nasledujúcich letných mesiacoch zaslúžený odpočinok s
Vašimi rodinami, priateľmi a
načerpať veľa energie do ďalších pracovných povinnosti
a popriať Vám veľa zdravia,
osobných a pracovných úspechov.
Viliam Rigo
starosta obce Veľký Grob
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Čo sme zažili tohto roku v základnej škole?
Len nedávno sme sa odýchnutí po
prázdninách s hlbokým nádychom pustili do ďalšieho školského roka a o chvíľu
končíme a prináleží nám aj úloha bilancovať. Čo sa vydarilo, nevydarilo, čo sme
stihli, nestihli, čo treba zmenť, čo bolo
naopak super a stojí za to zopakovať to
a pokračovať v tom... Akcií máme každoročne neúrekom, na každý mesiac vychádzajú priemerne tri. Snažíme sa, aby
žiaci čo najviac zažili na vlastnej koži
a nielen sprostredkovane, lebo prežité
udalosti zostávajú v pamäti oveľa dlhšie
než tie sprostredkované. I v tomto roku
sa nám podarilo zabodovať v niektorých
súťažiach. Najväčším úspechom bolo víťazstvo Matrina Matejdesa v okresnom
kole Šalianskeho Maťka a v okresnom
kole súťaže Čaro slova, čo je predkolo
Hviezdoslavovho Kubína. S prehľadom
vyhral obe okresné súťaže a postúpil
v nich do krajských kôl. V prednese to
boli zatiaľ najväčšie úspechy, ktoré naša
škola dosiahla vôbec. Úspech sme ako
každoročne zaznamenali i v okresnom
kole Pytagoriády, kde Šimon Botka obsadil bodovacie miesto. A čo v nás všetkých zanechalo hlbšie spomienky? Určite Vianočná akadémia, ktorej príprava
nám trvala najdlhšie, ale výborná bola i
rozprávka v divadle Nová scéna Čarodej
z krajiny OZ. A samozrejme exkurzie. Tá
v Jaslovských Bohuniciach pri vysokých
chladiacich vežiach zanechala hlboký
dojem, no úplne najväčší bol asi z Kovo
Zoo v Starom Meste na Morave a Archeoskanzene v Modrej. Tú sme absolvovali
i so žiakmi a učiteľmi našej družobnej
školy z Kostelca pri Kyjove. Žiaci videli,

aké zaujímavé artefakty sa dajú zhotoviť
z odpadových surovín, vyskúšali si rôzne staré automobily, lietadlo, pozreli sa
z majáka a na chvíľu sa z nich stali námorníci na pirátskej lodi. V archeoskanzene Modrá spoznali obydlia a spôsob
života Slovanov v období Veľkej Moravy
a zažili vzdelávanie v škole mníchov z
tohto obdobia, spoznali aj voskové písacie tabuľky a niektorí si aj odskúšali, ako
sa na ne písalo. Len pred dvoma týždňami sme sa vrátili zo školy v prírode.
Naši žiaci školu v prírode milujú. Vždy
navštívime iné miesto na Slovensku, aby
poznali, čo najviac zaujímavých miest,
prírodných krás, dozvedeli sa niečo
nové z našej histórie.
Tohto roku sme boli pri Zázrivej. I na-

priek nepriazni počasia, ktoré nám tohto roku veľmi neprialo, spoznali sme
obec Terchovú, rodisko Jura Jánošíka,
navštívili sme jeho múzeum. Pokochali
sme sa výhľadmi pri prehliadke jedného
z našich najkrajších hradov – Oravského hradu a neďaleko neho i Múzeom
kočiarov. Loďou sme sa dopravili na
Slanický ostrov na Oravskej priehrade.
Vyfotografovali sme sa pri soche Antona Bernoláka a popozerali pamiatky v
Oravskej galérii.
Želám všetkým deťom veselé prežitie
prázdnin spolu s rodičmi a kamarátmi,
a nám – občanom pekné leto!
Mgr. Janka Brinzová,
riaditeľka ZŠ Veľký Grob

Jubilant Michal Ingeli

V roku 2018 sa nádherného jubilea 90 rokov dožíva náš spoluobčan Michal Ingeli. Opäť sme boli aspoň na chvíľu súčasťou
ďalšieho zaujímavého života. Spolu s manželkou a zaťom sme
vkĺzli do mladosti nášho jubilanta a pripomenuli sme si jednotlivé životné úskalia, ktorými prechádzal a dary, ktoré počas
života s pokorou prijímal. Jeho najväčším darom určite zostáva
rodina, ktorá je i v súčasnosti po jeho boku. Prajeme mu, aby
mu i napriek nepriaznivému zdravotnému stavu, vždy zostával
úsmev na tvári a aby v spokojnosti prežíval ďalšie roky svojho
života.
Mgr. Karin Uherová, OcÚ

XI. medzinárodný klobásový festival
v Sládkovičove a grobský Kádár team

Tradičným účastníkom najvychýrenejšieho gastronomického
festivalu v celom regióne je už po veľa rokov grobský Kádár
team. Šikovní majstri mäsiarskeho umenia vždy vzorne reprezentujú svoju obec a za svoje klobásky získali mnoho ocenení
odborných porôt, ale aj návštevníkov festivalu. Keby bola vyhlásená súťaž o najkrajšiu vyšívanú zásteru, určite by ju získal
Marián Kádár (na fotografii druhý zľava). Starosta Vilo Rigo s
manželkou grobský tím nielen morálne podporili, ale aj okoštovali čerstvé klobásy.
- Eva -
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Členovia Búda team-u priviedli k vode
a do prírody dospelých, aj mládež
Tento rok začala pre grobských vodákov sezóna dosť nepríjemne. Jarné búrky a výchrice polámali mnoho stromov, ktoré popadali do potoka a ten bol pred jubilejným 5. ročníkom splavu
nezjazdný a preto si členovia Búda teamu a dobrovoľníci museli obuť gumáky a celý 14 km úsek Zichyho potoka poriadne
vyčistiť a splavniť. Bolo potrebné upraviť aj miesto štartu, cieľa
a zastávky v Pustých Úľanoch. Za veľkú prácu, ktorej venovali niekoľko brigád, boli odmenení svätým Petrom, ktorý im na
deň splavu – 26. máj 2018 vychystal krásne počasie. Vody bolo
v potoku viac ako vlani, ale stále ešte to nebolo to vodácke optimum. Na štarte sa ráno o 9. hodine zišlo 97 dospelákov a 22 detí
spolu na 47 lodiach, čo je rekordná účasť, ktorá organizátorov
potešila. Je veľkým úspechom, že tento splav, ktorý začínal ako
recesistická akcia, sa za päť rokov stal veľkou akciou, na ktorej
sa Grobania schádzajú zo svojimi priateľmi vodákmi z blízkeho i ďalekého okolia. Na občerstvovacej zastávke v Pustých
Úľanoch pripravili organizátori pre všetkých účastníkov nielen
občerstvenie, ale pre tých, ktorí si chceli svoju desiatu aj opiecť, nachystali ohniská. Do cieľa pri sládkovičovskom Bekaerte
všetci šťastne a v zdraví dorazili okolo 15. hodiny. Zlé jazyky
žalovali, že nie všetci prišli do cieľa suchí, ale rozhodne nedošlo
k žiadnym stratám na životoch, zdraví či majetku. Najviac sa tešili deti, ktoré za svoju odvahu i športové výkony dostali krásne
medaily a diplomy. Veľký presun do baru Desperado, ktorý bol
veliteľským stanovišťom, zvládli všetci v pohode. Motivovala
ich vidina chutného občerstvenia a dobrej zábavy, ktoré na nich
v bare čakali. Country skupina Blue Jam sa postarala o dobrú
náladu a vôňa pečeného mäsa sa z baru šírila po celom futbalovom ihrisku. Jubilejný 5. ročník sa rozhodne vydaril a veľká
práca, ktorá mu predchádzala, sa rozhodne vyplatila. Takmer
120 vodákov strávilo slnečný deň na vode v prírode, prezreli si
krásne brehy Zichyho potoka, stretli sa s priateľmi, pobavili sa
a dobre si pochutili. O tom, že chlapi z Búda teamu vedia variť,
svedčí aj veľký úspech, ktorý dosiahli na súťaži vo varení gulášu
v Pustých Úľanoch. Hoci sa vraví, že nie je dôležité zvíťaziť, ale
zúčastniť sa, družstvo Búda teamu si tentoraz užilo aj radosť
z víťazstva. Ich diviačí guláš, uvarený podľa tajného receptu,
porotcom chutil zo všetkých najlepšie. Výbornú akciu si všetci
súťažiaci i návštevníci užili, za čo je potrebné pochváliť organizátorov a pustoúľanského starostu. Tradične sa chlapi z Búda
teamu zapojili aj do aktivít organizovaných na Deň zeme, kde
mali na starosť čistenie rašelinového rybníka a prístupových
komunikácií. Vyzbierali tri traktorové vlečky odpadu, ktorý
tam za rok nanosili neprispôsobiví občania. Aj okolie rybníka
poničili jarné búrky. Lesáci síce vypílili polámané veľké stromy,
ale všetok drobnejší odpad museli vyčistiť chlapi z Búda teamu
a tak si poriadne zamakali, aby pred rybárskou sezónou rybník
vyzeral čo najlepšie. Úsilie členov Búda teamu priviesť k vode a
do prírody predovšetkým deti a mládež, prináša svoje výsledky
a tie určite budú motivovať i ďalších Grobanov a ich priateľov,
aby sa k nim pripojili a zúčastňovali ich podujatí.
- Eva Sudová -
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I. ročník „Na kolesách po Grobe“

V nedeľu 29. apríla 2018 patrili ulice vo
Veľkom Grobe malým cyklistom. Konal sa
tu totiž prvý ročník podujatia, ktoré dostalo
názov „Na kolesách po Grobe“. Zúčastniť sa
ho mohli všetky deti do 13 rokov a účasť bola
skutočne hojná. 78 prihlásených pretekárov
bolo rozdelených do viacerých kategórií podľa
veku a súťažiť mohli na ľubovoľnom dopravnom prostriedku. Cieľovou čiarou prešli
bicykle, odrážadlá, trojkolky aj plastové motorky. Deti v kategóriách 0-3 roky a 4-5 rokov
absolvovali kratší okruh, ktorý meral 400 metrov. Drobci z najmenšej kategórie sa svojimi

staršími kamarátmi vôbec nenechali zahanbiť
a trasu zvládli ako skutoční pretekári. Každý z
nich mal na trati osobného trénera v podobe
utekajúceho rodiča, takže si nakoniec zašportovali všetci. Staršie deti od 6 rokov už museli
odbicyklovať trasu dlhú 1,3 km, všetci ju ale
zvládli výborne. Kvôli bezpečnosti štartovali
všetky kategórie v menších skupinách do 10
pretekárov. Z nich postúpili prví štyria do
finále. Po finále prišlo na rad oceňovanie.
Medaila a darčekový balíček sa ušli každému,
takže nikto neodišiel domov s prázdnymi
rukami. Tí najlepší si okrem zlatej, striebornej

alebo bronzovej medaile a pár maškŕt domov
odniesli aj vecnú cenu. Atmosféra bola výborná, povzbudzovali rodičia, starí rodičia, kamaráti, aj samotní organizátori. K dobrej nálade
určite prispelo aj chutné občerstvenie, ktoré
zabezpečili dobrovoľní hasiči a hudba, o ktorú
sa postaral Peter Šelinga. Pod záštitou obce
Veľký Grob sa o zorganizovanie tejto športovej akcie postaral trénerský tím „Malých
futbalistov z Veľkého Grobu“ a tím DHZ Veľký Grob. Za všetkých, ktorí sa do organizácie
akcie zapojili, môžeme povedať, že sa už teraz
tešia na ďalší ročník!
- Iveta Rigová -

Červený kríž vo Veľkom Grobe
Pani Katarínu Šmahelovú,
predsedníčku miestnej organizácie Červeného kríža vo
Veľkom Grobe, sme oslovili,
aby nám priblížila, aké aktivity
táto organizácia pripravuje pre
svojich 130 členov i ostatných
spoluobčanov. Porozprávala
nám o viacerých zaujímavých
podujatiach.
Aktívne členky výboru pravidelne organizujú zájazdy na
kultúrne podujatia. Naposledy
do Bratislavy na divadelné
predstavenie Pi čaj, miláčik.
Keďže ich členská základňa je
prevažne rodu ženského a ženy
milujú kvety, zorganizovali
poznávací zájazd na výstavu orchideí v Rakúsku a levandulové
trhy do Nyíregyházu v Maďarsku. Spoločne navštívili aj Babičkino údolie a Dvůr Králové
v Českej republike. Všetky ženy
rady nakupujú a tešia sa na
sviatky. Preto sa členky Červeného kríža koncom roka 2017
vybrali na tradičné vianočné
trhy do poľského Krakowa,
ktoré patria k najkrajším v celej
Európe. Okrem trhov navštívili
aj Wielicku a Wadovice. V ra-

kúskom meste Baden bai Wien
každý rok organizujú Slávnosť
ruží. Dňa 2. júna 2018 sa do
tohto malebného mestečka
vybrali aj členky Červeného
kríža a boli unesené krásou a
rozmanitosťou takého množstva odrôd ruží.
Už tradične vždy v druhú
májovú nedeľu usporadúvajú
členovia Červeného kríža pre
naše mamičky a babičky oslavu
Dňa matiek v kultúrnom dome.
Je to príležitosť na vyjadrenie
vďaky všetkým ženám – matkám, ale aj milé spoločenské
podujatie, na ktorom nechýbajú kvety, malé darčeky, kultúrny
program a občerstvenie. Dňa
13. mája 2018 pripravili pre

naše mamičky a babičky oslavu
a deti MŠ, ZŠ pod vedením
svojich učiteliek pripravili pekné básne a veselé tance. Svojimi
piesňami účastníkov prišla
pozdraviť aj spevácka skupina
Grobanka. Dobrovoľné vstupné, ktoré na tejto akcii vyberú,
venujú deťom materskej a základnej školy.
Jednou z obľúbených akcií,
ktoré členovia Červeného kríža
spoluorganizujú s miestnym
dobrovoľným hasičským zborom a obcou je Deň detí. Deti
sú najvďačnejšie a je s nimi
vždy veľká zábava. Všetkých
organizátorov potešilo nadšenie, s ktorým sa deti zapájali do
súťaží. Odmenou za ich výkony

im boli sladkosti, výborná
zdravá bazová šťava a opekané
špekačky. Najväčšiu radosť
urobili deťom hasiči s penou,
ktorú niekoľkokrát dorábali,
aby sa mohli deti dosýta vyšantiť a potom osprchovať pod
hasičskou hadicou.
Členovia Červeného kríža sa
každoročne podieľajú aj na celoobecnej akcii – na Deň zeme,
kde majú na starosť upratanie
priestorov pred predajňou
COOP Jednota.
Informácie o všetkých aktivitách MO Červeného kríža
vo Veľkom Grobe nájdete na
oznamovacej tabuli v predajni
COOP Jednota.
- Eva Sudová -
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SEPAROVANIE ODPADOV UŽ NIE
JE DOBROVOĽNÉ, ALE POVINNÉ!
Motivácií pre recyklovanie je nespočetne veľa, od zdravej planéty a trvalej udržateľnosti až po osobné dôvody voľnejšieho životného priestoru či ušetrenia peňazí. Záleží nám na životnom prostredí. Otázka tejto témy je pre nás
všetkých veľmi dôležitá. . Narastajúce množstvo odpadov je dôsledkom nášho správania. My sme dôležitým prepojením medzi nekonečnou výrobou a nekonečnou spotrebou. Ani naša relatívne dobrá kvalita života nás neochráni
pred následkami škôd vzniknutých na životnom prostredí. Naše zdravie ovplyvňuje znečistenie a škodlivé chemické
látky, ktoré sa nachádzajú v pôde, vo vzduchu, vode a v potravinách. Aj malým pričinením v rámci svojich možností,
dokážeme spolu veľké veci. Opätovne odporúčame a pripomíname, PRILOŽME VŠETCI RUKY K DIELU: V odpadoch,
ktoré vyhadzujeme, sa nachádza veľké množstvo takých druhov odpadov, ktoré vieme technologicky upraviť, využiť
a vyrobiť z nich nové výrobky, ktoré po použití znova vyseparujeme a znova využijeme na výrobu nových výrobkov.
Obrovské skládky odpadov, ktoré zaberajú krajinu, alebo komíny spaľovní odpadov sa môžu znížiť. Vývoz zmesového komunálneho odpadu je v našej obci realizovaný každý týždeň a to vždy utorok. Na zber zmesového komunálneho odpadu v obci sú určené predovšetkým 120 L, 240 L KUKA nádoby, na ktorých musí byť nalepená známka príslušného roka. Celkové množstvo komunálneho odpadu vo Veľkom Grobe rapídne stúpa. Obec poskytuje jednotlivé
kontajnery, kde umožňuje občanom separovať. Aj napriek tomu, že otázka životného prostredia je dôležitá, mnohí
z nás sú voči nej ľahostajní. Za predpokladu kvalitného alebo dôkladného separovania by sa znížili aj poplatky za
komunálny odpad. Náklady na separovanie sú čiastočne premietnuté v poplatku za zmesový komunálny odpad.
Podiel týchto nákladov však už dávno nezodpovedá realite a skutočné náklady na separovanie sú vyššie, ako bol
stanovený percentuálny podiel v poplatku za komunálny odpad. Len za minulý rok Obec zaplatila za zmesový komunálny odpad Spoločnosti AVE akciovej spoločnosti 37 339 Eur za rok a od občanov vyzbierala 33 164 Eur. Ostatné
náklady musela zaplatiť Obec. Tieto peniaze by sme využili na iné veci, potrebné pre obyvateľov obce Veľký Grob.
Preto by sme týmto článkom chceli občanov Veľkého Grobu motivovať k zlepšeniu ochrany životného prostredia a k
jeho šetreniu, a tým aj k lepšiemu separovaniu odpadov.
- Obec Veľký Grob -

AKO SEPAROVAŤ V OBCI?
Každý z nás môže pomôcť. Najlepší odpad je ten, ktorý
vôbec nevznikne. Osvojme si všeobecne známu odpadovú hierarchiu:
1. Minimalizujme vznik a škodlivosť odpadov
2. Opätovne používajme veci použiteľné
3. Separujme odpad pre recykláciu a kompostovanieň

VIEME, ŽE...

NAUČME SA SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD A
PREDCHÁDZAŤ TÝM ZNEČISŤOVANIU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, PROSTREDIA NA BÝVANIE
A ĽUDSKÝ ŽIVOT. ČÍM VIAC BUDEME SEPAROVAŤ, TÝM VYŠŠIA ÚSPORA BUDE NA ROČNOM
VYÚČTOVANÍ.

Zber separovaného odpadu sa v rodinných domoch realizuje do priesvitných
plastových vriec, obyvatelia v stanovený termín tieto vrecia vynesú pred dom
na viditeľné miesto, kde spoločnosť AVE SK vývoz zrealizuje.

Život vo Veľkom Grobe

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek komunálneho odpadu. PATRIA SEM: obaly znečistené potravinami, vata, obaly zo sladkostí, použité plienky a
hygienické potreby, poškodený textil, topánky a pod.
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NESPOTREBOVANÉ LIEKY

Nevyhadzujte ich do spoločných košov. Nikdy neviete,
kedy sa k nim dostanú práve vaše deti. Správne sa odovzdávajú do ktorejkoľvek lekárne.

STARÉ OBLEČENIE
Otázka, čo so starým oblečením, nastáva takmer každú sezónu a ak
nechceme, aby sa nám skrine kopili nenoseným šatstvom, je ideálne, zbaviť sa nepotrebného oblečenia. Občania ho môžu bezplatne
odovzdať do zberného kontajnera, ktorý je umiestnený vedľa Jednoty vo Veľkom Grobe. Zber odpadov prostredníctvom kontajnera
zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

TETRAPAKY
Tetrapaky môžete odovzdať kedykoľvek do kontajneru pri Jednote v našej obci.

KOVY

ZVYŠKY Z JEDLA A ZÁHRAD

Kovy sa zbierajú do červenej 1100 l nádoby, ktorá je umiestnená
vedľa Jednoty vo Veľkom Grobe. Zber môžete realizovať kedykoľvek. Jeho odvoz zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad je možné kompostovať v domácich kompostovacích zásobníkoch alebo
kompostoviskách. Obec na základe dotazníkov, ktoré boli
zaslané do každej domácnosti a po ich vyhodnotení, nezavádza triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu, (uplatňuje si výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného v súlade s § 81 ods. 21
písm. b) zákona o odpadoch), na základe ktorej obec preukáže, že najmenej 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad.
Domáce kompostovanie považujeme v podmienkach obce
Veľký Grob za prirodzené.

SKLO

V rámci triedeného zberu sa sklo zbiera prostredníctvom zelenej 1300 l nádoby/zvony/, ktorá je umiestnená v obci Veľký Grob.

POZOR!

KAL ZO SEPTIKOV A ŽÚMP
Občania, ktorí akumulujú odpadové vody v žumpe, sú povinní
zabezpečovať ich odvoz do čistiarne odpadových vôd a na výzvu
obce, príp. orgánu štátnej vodnej správy, predložiť doklady o ich
odvoze najviac za posledné dva roky.
Tento odvoz zneškodňujú prostredníctvom spoločností, ktoré
majú na to oprávnenie.

POUŽITÉ OLEJE

Počas pracovných dní môžu občania nosiť použité
jedlé oleje k Požiarnej zbrojnici. Naši pracovníci ho
prevezmú a uložia do nádoby na to určenej. V prípade
potreby môžu nahlásiť aj na telefónnom čísle 0902 824
843 alebo 031/ 7846 132.

Dbajte na to, aby ste nerecyklovali obaly, v ktorých sú ešte
tekuté zložky alebo zvyšky jedla, pretože tie sú najhoršie. Ak
sa z kelímku od jogurtu zašpinia všetky plasty naokolo, firma, ktorá by z nich mala ďalej niečo vyrábať, závadný balík
odmietne a neodkúpi ho. Tým pádom z vašej snahy nič nebude a ešte aj ďalšie plasty, ktoré mohli byť využité, skončia
nevyužité na skládke odpadu.
Vrchnáky z plastových fliaš
sa dajú recyklovať, iba keď sú nimi uzavreté fľaše.
Rozbité sklo
sa nerecykluje, pretože stroje nedokážu roztriediť malé
kúsky skla podľa farby. Okrem toho by sa pri tom mohol zraniť pracovník, ktorý by triedil sklo ručne.
Kartónové krabice
musíte sploštiť predtým, ako ich vyhodíte do zberu papierového odpadu, inak tiež skončia na skládke a nebudú recyklované.
Čisté krabice z pizze
v ktorých nie je jedlo ani žiadne hliníkové vložky, môžu byť
recyklované.

Život vo Veľkom Grobe
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Vo Veľkom Grobe hasičom stále chýba poriadne hasičské auto!

Kde začať článok o hasičoch?
Vlani sme skončili pred
Vianocami, keď hasiči na
trhoch ponúkali veliteľovu
kapustnicu,
dráčikovu
držkovú, punč, klobásky
a
medovníčky,
ktoré
napiekli deti na tvorivých
dielňach. Veru, piekli ich
šikovní malí hasiči, ktorí
sa až do jari schádzali
v hasičskej zbrojnici, aby
spoločne vytvárali všakovaké
výmyselnosti.
Dôležitý deň bol 13. január
2018, lebo vtedy sa konala
výročná schôdza, na ktorej
hasiči
zhodnotili
svoje
výsledky
a
naplánovali
aktivity na rok 2018.
Pozitívne je, že počet hasičov
aj ich aktivít z roka na rok
narastá.
Vďaka zimnej kalamite
nebola núdza o dopravné
nehody a tak 23. januára
2018 pomáhali grobskí hasiči
šoférovi, ktorému sa podarilo
zaparkovať svoj Ford Tranzit
naležato vedľa cesty.
Hasiči sa aj vzdelávali.
Absolvovali kurz odbornej
prípravy
používateľov
rádiostaníc,
odbornej
prípravy
protipožiarnej
prevencie, ktorá bola úspešne
zavŕšená skúškou a všetci
členovia DHZ sa zúčastnili
kurzu prvej pomoci. Získané
znalosti
určite
využijú
v hasičskej praxi, ale aj
v bežnom živote.
Potom konečne prišla jar,
ktorú hasiči uvítali sadením
stromčekov.
V
rámci
Dňa
Zeme
upratovali,
opravovali
a
maľovali
ihrisko. Z príspevku projektu
V zdravom tele zdravý duch
nakúpili nielen hojdačky,
ale aj športové vybavenie

a hry spolu za 3 000 €, ktoré
nájdu využitie počas celého
roka a predovšetkým počas
športových a kultúrnych
podujatí. Bohužiaľ, zasa sa
ukázalo, že na veľkom jarnom
upratovaní sa zúčastňujú
stále tí istí občania. Tých,
ktorí si povedia: „Prečo by

vyzerajú a odrazu sa ocitli
na stupňoch víťazov, lebo
družstvo „Mladých pušiek“
v zložení Boris Bacigál,
Tomáš Levársky, Erik Mosor
a Michal Turcár sa umiestnilo
na krásnom druhom mieste!
Aby
náhodou
netrpeli
prehnanou
pýchou
zo

som ja mal upratovať po
iných?“ je stále veľa, ale mali
by si uvedomiť, že nejde
iba o poriadok v obci, ale
aj o čistú prírodu, ktorá
záplavou odpadkov trpí.
Najväčším dobrodružstvom
tohoročnej jari boli hasičské
branné preteky v Gáni.
„Grobané“ ešte nemali veľa
natrénované, malé deti
i dorastenci sa iba letmo
zoznámili s jednotlivými
disciplínami a už stáli na
štarte pretekov. Malé hasíčatá
sa na trať pustili s veľkým
elánom, až takým veľkým,
že omylom absolvovali
trať určenú pre ďaleko
starších pretekárov, čo ich
síce pripravilo o lepšie
umiestnenie, ale zato si
vyskúšali, že zvládnu aj to,
čo veľké deti. Prekvapením
boli grobskí dorastenci, ktorí
do Gáňu pôvodne išli iba
okuknúť, ako také preteky

svojho úspechu, hneď dostali
pracovnú úlohu – údržbu
hydrantovej siete v obci.
Musia všetky hydranty
riadne označiť, sprístupniť
a preskúšať ich funkčnosť. Ak
už nedajbože vypukne požiar,
hasiči musia presne vedieť,
kde je najbližší hydrant a mať
istotu, že z neho potečie voda
prúdom.
Navštívili sme aj pravidelný
tréning malých škôlkárov,
školákov i dorastencov.
Pri požiarnej zbrojnici sa

zišlo viac ako 30 hasičov
od malých capartov až
po starých vlkov. Šikovné
mamičky trénovali s deťmi
hod granátom, preskok
vodnej priekopy, viazanie
uzlov a tí väčší si aj zastrieľali
zo vzduchovky. Dorastenci
mali pripravenú štandardnú
trať branného preteku zo
všetkými
disciplínami

a trénovali predovšetkým
logistiku,
aby
si
na
jednotlivých stanovištiach
nezavadzali a absolvovali ich
čo najrýchlejšie.
Posledným podujatím, ktoré
sa konalo v krásnu slnečnú
nedeľu 3. júna 2018 bol
tradičný Deň detí, ktorý
organizoval MO Slovenského
červeného kríža, DHZ a obec
Veľký Grob, na ktorý prišli
kamaráti hasiči z Gáňu a
Réci. Hasiči to pojali ako
veľkú
náborovú
akciu
a pripravili pre takmer dve
stovky detí súťaže, ako na
hasičskom branom preteku,
ktoré deti s nadšením
absolvovali. Najpopulárnejší
bol pumpovací hasičský útok
a streľba zo vzduchovky,
ale aj veselé skákanie
vo vreci či futbal. Za
absolvovanie súťaží boli
deti obmenené sladkosťami,
ale aj špekáčkovo-gulášohranolkovým
olovrantom
a cukrovou vatou. Najväčšou
atrakciou bola samozrejme
penová párty. Ťažko je to
opísať. To treba vidieť, ako sa
drobci i teenageri v kubíkoch
peny vyšantili. Nasledovalo
oplachovanie detí hadicou
a tí najotužilejší sa aj vykúpali
v bazéne. Všetko bolo super
a organizátori si zaslúžia
veľkú pochvalu.

Na záver už len odkaz pre
pánov úradníkov, ktorí
prideľujú hasičské autá:
„Vo Veľkom Grobe už majú
všetko prichystané, je tam
kopa šikovných aktívnych
hasičov rôznych vekových
kategórií, trénujú, školia sa,
zvyšujú si kvalifikáciu, ale bez
poriadneho hasičského auta
tomu stále niečo chýba!“
- Eva Sudová -

Život vo Veľkom Grobe
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K najaktívnejším partiám vo Veľkom Grobe patria chlapi z B-teamu, ktorí
sa venujú nielen športu, ale aj organizovaniu kultúrno-spoločenských akcií
Tou asi najprestížnejšou bol už XII. Reprezentačný ples. Už tradičnou moderátorkou plesu bola šarmantná Adriana Kmotríková, hosťom Dano Heriban, hviezda televízneho sitkomu Horná Dolná a tanečníkom hrala do tanca hudobná skupiny
Čibuk z Paty. Všetko dopadlo na výbornú
a hostia, ktorých bolo 220, sa zabávali a
tancovali až do piatej ráno, čo je tá najlepšia vizitka dobre pripraveného plesu.
Takpovediac najmasovejšou akciou B-teamu bolo stavanie Mája v centre obce.
Vlani bol kultúrny program určený viac
pre starších spoluobčanov, a tak na vyrovnanie pomerov bolo tohoročné stavanie
Mája venované deťom, pre ktoré si Zuzka
Haasová so svojim bábkovým divadielkom Haff pripravila krásne predstavenie
a detskú diskotéku. Vyznamenal sa Miro
Kováč, ktorý predviedol, že je vynikajúci
žonglér. Pre dospelých divákov si tradičný
hudobný program pripravila Grobanka,
čo je vždy stávka na istotu, lebo tá urobí
zábavu pre všetkých. V rámci programu
nezabudli ani na charitu a z výťažku akcie odovzdali po 200 € tímu prípravky ŠK
Veľký Grob a handbikerovi Peťovi Šellingovi. Na takej veľkej akcii je dôležité aj občerstvenie, ktoré sa tentoraz mimoriadne
vydarilo, všetci si určite pochutili a veselo
sa zabávali až do polnoci, ako sa na stavanie Mája patrí.
Hlavnou aktivitou OZ je samozrejme
futbal. 25. mája 2018 sa stretli v Trnave s
družstvom trnavských starých pánov a remíza 4:4 na ihrisku súpera je úspechom.
V sobotu 2. júna 2018 hrali v susedných

Pavliciach, kde uhrali remízu 2:2. Veľký
zápas bol 30. júna 2018, kedy sa na ihrisku
ŠK Veľký Grob stretli dva domáce tímy –
B-team a Poľovnícka spoločnosť (o tom
viac v decembrom čísle časopisu). Na 28.
júla 2018 pripravujú turnaj, na ktorom
okrem B-teamu potvrdili účasť Starí páni
z Veľkého Grobu, Trnavy a Vizovic. Keďže všetky domáce zápasy hrá B-team na
ihrisku ŠK Veľký Grob, kde aj každú sobotu trénuje, prispeli i tam svojou prácou
k zveľadeniu areálu a natreli konštrukcie
tribún.
Odmenou za dobrú prácu je každoročné
sústredenie, ktoré bude v septembri vo
wellness hoteli Avena v Jánskej doline.
Členovia, ktorí v priebehu roka pripravo-

vali aspoň štyri podujatia, majú účasť na
sústredení zdarma a pozývame samozrejme i manželky a partnerky, lebo to nielen
utužuje kolektív, ale je to i naše poďakovanie za ich toleranciu. Rok 2018 je náročný i pre ich „sociálny“ program, v rámci
ktorého dostávajú jubilanti finančný darček 200 €, lebo tento rok oslavujú 40. narodeniny Maroš Protuš, Peter Ženis, Michal Chovanec a P. Jankech, ktorý pridal
i narodenie dieťaťa a päťdesiatku oslavuje
Karol Rajko.
Prajeme futbalistom B-teamu veľa zdaru
pri organizovaní úspešných športových i
kultúrnych aktivít!
-R-

Život vo Veľkom Grobe
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Veľkogrobský piknik na lúke, akcia pre komunitu

Senecká hudobná skupina Jamma zložená zo študentov seneckej ZUŠ

Starosta Viliam Rigo privítal účastníkov

Podľa vševedúcej wikipédie je piknik špecifický
druh stolovania pod šírym nebom na lúke alebo
v parku za prítomnosti
zvukov okolitej prírody.
Presne to sa dialo v krásnu letnú nedeľu na lúke
pri potoku vo Veľkom
Grobe. Zvuky prírody dodávali zamilované žabky
v potoku, jedlo si hostia
buď priniesli alebo si dali
niečo z voňavej ponuky
stánku. Všetko bolo tak,
ako to má byť a ešte oveľa
lepšie, lebo organizátori
tejto netradičnej akcie
pridali bábkové divadielko pre deti, koncerty hudobných skupín a večerné

premietanie. Pozvanie
na piknik prijali grobské
mladé rodiny, kopa detičiek od troch mesiacov
až po teenegerov, babičky,
dedkovia, jeden dobrosrdečný pes a strakatý koník, ktorý sa divil, čo sa to
na jeho lúke deje. Nebol
to žiadny hudobný festival, kde divákom trhajú
uši stovky decibelov, ale
veľmi komorné neformálne stretnutie ľudí, ktorí na
krásne nedeľné poobedie
a večer vymenili okopávanie záhrad, darebačenie
na pohovke či sledovanie
televíznych seriálov za
voňavú pokosenú lúku,
stretnutie s priateľmi a

Ujo drotár deťom predviedol svoje krásne remeslo

Život vo Veľkom Grobe

kultúrny program.
Autorom myšlienky
pripraviť piknik pre Grobanov aj ich hostí bol
Vlado Kubalak, pedagóg
seneckej ZUŠ-ky, ktorý
si do tímu pribral bábkoherca Maťa Žáka a spoločne „namotali“ na tento
nápad starostu Vila Riga,

ktorý ochotne pomohol s
technickým zabezpečením
akcie. Zámerom organizátorov bolo spojiť občanov
obce i blízkeho okolia, aby
sa spoznali aj tí z horného
aj dolného konca, ktorí sa
možno celý rok nestretnú
a aby si spolu užili pekný deň so zaujímavým

Bratislavská skupina The Breeze (Vánok) zaujala divákov poetickými
textami zo svojho debutového albumu Terapia láskou

Maťko Žák z divadielka Agape zahral deťom rozprávku
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programom.
Program, ktorý pripravili,
bol pestrý a každý si našiel niečo, čo sa mu páčilo
a zároveň mal každý dosť
času podebatovať so susedom na vedľajšej deke a
najesť sa, lebo to na piknik
patrí. Deti sa naháňali po
lúke, zatancovali, batoľatá
si aj pospali,... Bola to
jedinečná príležitosť na
stretnutie celej komunity.
Iné akcie sú zväčša zamerané na nejakú špecifickú
záujmovú alebo vekovú
skupinu, ale na pikniku
sa výborne cítili všetci a
to bolo jedinou ambíciou
organizátorov.
Vlado aj Maťo boli potešení, že pozvanie na
piknik prijalo toľko ľudí a
už dnes sa tešia na ďalšie

veľkogrobské pikniky a
vymýšľajú, ako ich ešte
vylepšia.
Na záver rada pre Grobanov, ale tých, ktorí cez
obec iba prechádzajú:
Vždy, keď idete cez dedinu a počujete hudbu,
vidíte kopu detí a vonia
cigánska, zastavte sa a
určite neoľutujete, lebo
vo Veľkom Grobe sa vždy
deje niečo zaujímavé.
Určite stretnete zaujímavých ľudí, ako sú Vlado
s Maťom, ktorí neľutujú
svoj voľný čas na prípravu
a realizáciu komunitných
akcií, ktoré stmeľujú celú
obec a prispievajú k tomu,
aby bol Veľký Grob pre
všetkých šťastným domovom.
- Eva Sudová -

Poslednou kapelou bola Vladova Kubalakova materská skupina
The Bonks, ktorá hrá pop, funk i jazz

Život vo Veľkom Grobe

Futbalový klub vo Veľkom Grobe oslavuje 95. výročie

Futbal má vo Veľkom Grobe dlhú a veľkú
tradíciu, hrá sa tu už 95 rokov a tak sa
tento rok chystá veľká oslava. Futbalový
klub naši dedovia založili 12. mája 1923.
o Pán Šenkárik, predseda futbalového
klubu, nám na tému súčasnej situácie
grobského futbalu povedal:
„Keď som pred dvoma rokmi prijal post
predsedu futbalového klubu, vedel som,
že to nebude ľahké, no rozhodne som
chcel urobiť všetko pre to, aby futbal vo
Veľkom Grobe nezanikol. Momentálne
je totiž futbal v našej obci odsunutý na
tretiu a možno aj na štvrtú koľaj. Domáci
chlapci majú iné záujmy a cezpoľných
hráčov bez financií nezískame. Chýbajú
však aj ľudia, ktorí by pracovali vo výbore
klubu, ktorý dnes riadia prakticky iba
štyria ľudia a hoci pracujú na 100 %, je nás
jednoducho málo.
Aj napriek tomu sme s pomocou sponzorov
vybudovali chodník od vstupnej brány, za
bránkami sme osadili stĺpy so sieťami, aby
nám lopty nelietali do záhrad okolitých
rodinných domov a dokončujeme
osadenie nových striedačiek. Máme

krásny trávnik, o ktorý sa vzorne stará
hospodár a podpredseda klubu pán
Alexander Vörös. Pred vchodom do areálu
sme osadili informačnú tabuľu a okrasné
stromčeky.“
o Ako vyzerá súčasná situácia v klube?
- Dnes hrá naše mužstvo okresnú súťaž
galantského a šalianskeho okresu, ktorú
hrá 16 manšaftov. Momentálne sme
na 11. mieste, hoci sme sa doposiaľ
držali v strede tabuľky. Okrem zápasov
okresnej futbalovej súťaže plánujeme aj
iné aktivity, ako bol napríklad VII. ročník
Veľkogrobskej jedenástky – súťaže
v kopaní penalt, ktorý sa konal 9. júna
2018. Výročie založenia klubu oslávime
turnajom,
venovaný
dlhoročnému
funkcionárovi Jánovi Rajkovi, ktorý
odviedol pre náš futbal obrovský kus
práce.
o Aké úlohy vás čakajú v najbližších
mesiacoch?
- Prvoradé je dnes stabilizovanie hráčskeho
kádra. Mužstvo musí mať dostatočný
počet hráčov a tak sa usilujeme presvedčiť
domácich chlapcov, aby hrali a tak vrátiť

grobskému futbalu popularitu, akú mal
kedysi. Divákov chceme prilákať aj tým, že
po zápasoch vždy losujeme jedného, ktorý
dostane darček od sponzora.
Bola by veľká škoda, keby futbal v našej
obci zanikol a bola by aj neúcta k našim
predkom, ktorí ho po dlhé roky s láskou
a nadšením budovali. Verím, že sa nám to
spoločne podarí a malí chlapci z prípravky,
ktorú vedie Viliam Rigo ml., budú o pár
rokov dosahovať výborné výsledky, ktoré
budú grobských fanúšikov tešiť. Zatiaľ im
budeme držať palce na turnaji 30. júna
2018 v Chorvátskom Grobe, kde budú
obhajovať vlaňajšie víťazstvo.
o Čo odkážete grobským futbalistom
i fanúšikom?
- Ľudia vo Veľkom Grobe, spojme sa
pre futbal, lebo to je fenomén, ktorý do
našej obce patrí. Nestačí iba podpora
obce, potrebujeme šikovných hráčov,
zodpovedných funkcionárov, spokojných
divákov a veľkorysých sponzorov.“
- Eva Sudová -
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