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časopis občanov obce Veľký Grob

Želáme našim deťom, rodičom
a seniorom príjemné prežitie
prázdnin a dovoleniek...
starosta, poslanci obecného
zastupiteľstva a pracovníci
obecného úradu vo Veľkom Grobe
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Vážení občania,

v uplynulom období som
mnohokrát hovoril o tom,
aká je dôležitá spolupráca
medzi obcou a obyvateľmi. V
tomto okamihu môžem povedať, že začiatok roka 2019
sa rozbehol synergicky vo
všetkých oblastiach.
Všetky aktivity, ktoré sa
počas tohto polročného obdobia vyvíjali, neboli charakteru stretnutí a posedení, ale
ozajstnej aktívnej práce, ktorá
sa pretavila do reálnej podoby. Úspešné granty a poskytnuté finančné prostriedky
bolo treba implementovať do
reálnej podoby a včas práce
ukončiť, aby sa dodržali stanovené termíny a hlásenia
poskytovateľom finančných
prostriedkov.
Vyslovujem slová uznania
všetkým, ktorí obetovali neskutočné množstvo víkendov
a hodín dobrovoľníckou
činnosťou a miesto trávenia
času s rodinami sa zapájali
do pracovných aktivít na
realizáciu svojich projektov.
Zároveň nezabudli na svoje

tradičné spoločenské akcie
pre občanov. Vidím na tvárach únavu, ale aj spokojnosť
nad vykonaným dielom.
Je príjemné vidieť, že rodičia
zapájajú aj svoje deti a prirodzenou cestou v nich budujú
vzťah k práci a k obci. Verím,
že keď dospejú, radi si na tento okamih spomenú. Všetkou
touto uvedomelou činnosťou
vytvárame hodnoty a oživujeme tradície našich predkov,
ktoré zároveň prispôsobujeme dnešnej dobe.
Uplynulý polrok bol pre
samosprávu charakterizovaný aj niekoľkými zmenami,
konkrétne novými výzvami v oblasti elektronizácie,
novými zákonmi v oblasti
odpadového zákona, novelou
prešiel zákon o veterinárnej
starostlivosti a zmeny nastali
aj v sociálnej sfére. Obec sa
musela so všetkými týmito
novinkami oboznámiť a stanoviť nové postupy, ktoré sa v
súčasnosti snažíme postupne
implementovať v praxi.
Napriek týmto skutočnostiam nezabúdame na bežný
chod obce a potreby obyva-

teľov. Za uplynulý
polrok sa opätovne
podal projekt na
zateplenie škôlky,
rozšírenie kamerového systému a ďalšiu
etapu rekonštrukcie
požiarnej zbrojnice.
Pripravili sme tiež
projekt vodozádržných opatrení v obci,
na ktorý sa aktuálne
vybavuje stavebné
povolenie. Pustíme
sa do výmeny dopravného značenia
v rámci schválenej
pasportizácie. Zadali sme tiež
spracovanie stavebného projektu na chodník popri hlavnej ceste III. Triedy - vjazd
do Veľkého Grobu zo smeru
Pusté Úľany.
Milí spoluobčania, prichádza leto a s ním aj obdobie
prázdnin a dovoleniek.
Možno mi dáte za pravdu,
že mnohokrát aj v dovolenkovom období je niekedy
umenie vypnúť. Každodenný
zhon je nám bližší ako aktívny odpočinok. Tu by som si
dovolil jeden citát: „Začnite

už teraz meniť svoje myslenie, pretože tie dnešné, súčasné myšlienky, ovplyvnia Váš
zajtrajší, budúci život.“
Prajem Vám, aby boli pre Vás
tieto nadchádzajúce mesiace
plné oddychu, slnečných dní
a príjemných chvíľ s rodinou.
Zároveň sa budem tešiť na
naše spoločné stretnutia na
kultúrnych a športových
akciách, ktoré pre Vás počas
letných prázdnin pripravili
miestne občianske združenia
a obec.
Viliam Rigo
starosta obce Veľký Grob

Nezabúdajte na povinné čipovanie psov
1.9.2018 vstúpila do platnosti novela zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. Táto novela priniesla viacero zásadných zmien
vo vzťahu človeka ku zvieraťu. Zviera už viac nie je považované za
vec, ale je definované ako živý tvor, cítiaca bytosť. Tento zákon zároveň prináša opatrenia proti množiteľom a týraniu zvierat. Pre majiteľov psíkov je dôležité najmä opätovne zavedené povinné čipovanie, čo umožní registráciu Vášho domáceho miláčika v centrálnom
systéme. Podstatnou informáciou je, že majiteľ každého psa narodeného pred 31. augustom 2018, ho podľa
tohto zákona musí označiť mikročipom najneskôr do 31. novembra 2019. Pokiaľ chce
takéhoto psa majiteľ predať alebo darovať,
musí ho vybaviť čipom ešte pred zmenou
majiteľa. Psa, ktorý sa narodil po 1. septembri 2018, bude nutné začipovať pred prvou
zmenou majiteľa, najneskôr však do 12. týždňa jeho veku. Označenie psa mikročipom
môže vykonať iba veterinárny lekár, ktorý je
zodpovedný za správnosť jeho aplikácie. Čip
má priemer 2,12 mm a dĺžku 12 mm, čo je len o niečo viac ako zrnko
ryže a jeho povrch je zdrsnený, aby v tele zvieratka neputoval. Čip
sa aplikuje ako injekcia pomocou väčšej ihly do podkožia obvykle
na ľavej strane krku. Aplikácia sa následne potvrdí čítačkou, ktorá
zobrazí číslo čipu a to uvedie veterinár do očkovacieho preukazu
alebo pasu. Samotná aplikácia je rýchla, jednoduchá a takmer nebolestivá. Cena za čipovanie je zákonom stanovená na maximálne 10
€. Za osoby v hmotnej núdzi a poberateľov minimálneho dôchodku,
ktorí majú psov narodených do 31. októbra 2019, zaplatí čipovanie
štát. Pokiaľ patríte do tejto kategórie, stačí, ak prinesiete svojho psíka k veterinárovi a preukážete sa príslušným potvrdením z Úradu
práce, resp. zo Sociálnej poisťovne. Čipovanie je veľmi dôležité, čip
bude pre Vašeho psíka akoby Občianskym preukazom. Vďaka nemu

ho môžete ľahšie nájsť v prípade, že sa stratí. Pri nájdení inou osobou je identifikácia majiteľa oveľa jednoduchšia a rýchlejšia a zvieratko sa vo veľmi krátkom čase vráti naspäť domov. Platí to aj pre
prípad, že psík je už v útulku. Registrácia psíkov a ich majiteľov sa
bude viesť v Centrálnom registri spoločenských zvierat, čo je digitálna databáza, kde veterinár zapíše základné údaje o zvierati, číslo čipu, prípadne pasu a očkovanie proti besnote. Do registra bude
potrebné zaevidovať začipované zviera do 24 hodín od zavedenia
čipu. Pri zápise poskytuje majiteľ svoje meno
a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné
číslo, adresu držby zvieraťa a telefónne číslo.
V prípade zmeny majiteľa alebo úhynu psíka
je potrebné, aby to pôvodný majiteľ nahlásil
najneskôr do 21 dní veterinárovi, ktorý zapíše príslušné údaje do registra. Ak majiteľ
nedodrží povinné označenie, respektíve nezačipuje psa chovaného na území Slovenska,
môže dostať pokutu vo výške 50 €. Pokiaľ
neoznačí psa, ktorý sa bude premiestňovať
alebo nenahlási zmenu údajov či jeho úhyn, hrozí mu pokuta od 500
do 1200 €. Novela tohoto zákona zároveň zavádza opatrenia proti
týraniu zvierat. Veterinárna správa môže udeliť pokutu od 300 do
800 €, ak úmyselne poraníte, budete týrať alebo zabijete zviera nezákonným spôsobom. Rovnakú pokutu môžete dostať aj vtedy, ak to
urobí osoba, ktorá koná na vašu zodpovednosť. Novela zabezpečuje
aj pokutovanie osoby, ktorá štve zviera proti zvieraťu alebo ho na
tento účel cvičí, úmyselne opustí zviera za účelom zbaviť sa ho, bude
falšovať doklady a identitu zvieraťa, podá zvieraťu omamnú alebo
chemickú látku, či napríklad ako majiteľ nezabezpečí veterinárne
vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka. Za takéto konanie bude
hroziť pokuta od 400 do 1 000 €.
Mgr. Iveta Rigová
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A už opäť prázdniny klopú na dvere....
Akosi rýchlo ubehol ďalší školský rok, a
my sme sa nestačili ešte ani poriadne nadýchnuť a obzrieť a zasa hodnotíme. Bol
trocha hektický tento rok a plný zvratov,
no myslím, že v hodnotení môžeme byť
naozaj spokojní.. Počas roka sme mali
veľa vydarených akcíí, zučastnili sme sa
viacerých okresných súťaží, kde sme uspeli.I v tomto roku sme dobre obstáli v
okresnom kole pytagoriády v Galante.
V P 3 naši tretiaci obsadili popredné miesta. Oliver Ingeli sa umiestnil na 2. mieste
a Vladimír Lukáč na 3. mieste. Vo štvrtej
kategórii P 4 sa Ondrej Greško umiestnil na 3. mieste. Posledné dva roky nás
úspešne reprezenntuje v prednese prózy
Martin Matejdes. V tomto roku vyhral
okresné kolo Šalianskeho Maťka/prednes
povestí/ a takisto vyhral i okresné kolo
súťaže Čaro slova. V tejto súťaži získal aj

2. miesto v krajskom kole. Za galantský
okres bol pozvaný a zúčastnil sa prehliadky Timravina studnička. Úspešní boli i
mladí zdravotníci, ktorí v okresnej súťaži
Mladý zdravotník skončili na 2. mieste.
Ako po iné roky ani v tomto nechýbali už
overené akcie : na jeseň Zdravý deň a Deň
jesene,navštívili sme mohylu na Bradle i
rodný dom M.R. Štefánika a rodný dom
Ľudmily Podjavorinskej, pripravili sme
adventný program s predajnými trhmi, v
divadle sme si užili Šľahačkovú princeznú
od autorov P. Hammela, K. Peteraja, Fašiangy sme oslávili karnevalom, nasledoval plavecký výcvik, spoločný výlet so školou z Kostelca v Bratislave.Tu sme kamarátom zo spriatelenej školy ukázali areál
Bratislavského hradu, Múzeum dopravy a
prehliadku mostov z výletnej lode. Škola v
prírode sa tentokrát odohrala v prekrás-

nom prostredí v Španej Doline.. I tu sme
mali naplánovaný bohatý program. Hneď
prvý deň sme navštívili Banícke múzeum
medi, kde sa deti dozvedeli, ako fungovala
ťažba medi, ako vyzerá nerat s obsahom
medi, čo je malachit a azurit... Bývali sme
priamo v Klopačke, odkiaľ zvolávali baníkov do práce. Hneď vedľa penziónu sme
mali banícky orloj i dennú šachtu Leopold.
Druhý deň bola na pláne železničná
atrakcia – trať z Banskej Bystrice do Turčianskych Teplíc, na ktorej sa nachádza v
tomto úseku až 22 tunelov, čo je rarita i
v Európe. Vo štvrtok mali deti objednané
vyučovanie v historickej škole známeho
jazykovedca Jozefa Mistríka. Deti boli
očarené lavicami, griflíkmi, husími perami, kalamárom, trstenicou a všetkým
naokolo, čo im evokolalo školu
Harryho Pottera a nám mnohým detstvo.
Posledný deň sme si prezreli
hrad v Slovenskej Ľupči a plný
dojmov sa vrátili späť do bežných školských dní, kde na nás
čaká ešte posledné škúšanie a
potom hajde na prázdniy za
zaslúženým oddychom.
Jana Brinzová,
riaditeľka ZŠ Veľký Grob
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Na slovíčko... poslanci z Veľkého Grobu
Ing. Vojtech Andor, 39 rokov:

Ing.Vojtech Andor ukončil vzdelanie SPŠ elektrotechnická Bratislava, Mechanizačná fakulta SPU v Nitre, Ústav súdneho inžinierstva v Žiline-znalec v oblasti strojárstva. Začínal ako prijímací technik, momentálne je zamestnaný na
vedúcej pozícii servisného strediska opráv automobilov, aktívne sa venuje znaleckej činnosti v oblasti strojárenstva, je
členom druhej najväčšej znaleckej organizácie na Slovensku po Ústave súdneho inžinierstva, od roku 2010 predseda
PS Veľký Grob, kde ako jediná nezisková organizácia v obci dokázali vybudovať modernú poľovnícku chatu s možnosťou ubytovania bez zdrojov z EÚ. Hlavným motívom pre neho čo sa týka poslaneckej práce je zveľadenie existujúcich
zariadení (kultúrny dom, materská, škôlka, ich modernizácia a podieľať sa na tvorbe nových: oprava strechy nad základnou školou, pred tým vysporiadanie umiestnenia stavby školy a nájomnej zmluvy, zadefinovanie rozšírenia materskej školy, oddelenie ZŠ od MŠ, zadefinovanie projektu obnovy KD, následne vypracovanie projektov a rozdelenie na
etapy podľa zdrojov financií, systémová obnova chodníkov s dôrazom na bezpečnosť detí hlavne v okolí školy a projekt
budúcej kanalizácie, prístrešok pri dome smútku pre väčší počet ľudí, pokračovať vo výstavbe kanalizácie plus definícia
etáp - aktívne sledovať možnosti čerpania fondov EÚ, dopravné značenie Parlag-okále, plus zrkadlo výjazdu na hlavnú
cestu, názvy ulíc, kultúrno-spoločenské akcie pre všetky generácie, zapojenie detí do detských krúžkov s dôrazom na aktivity v prírode. Spoluprácu s
ostatnými poslancami a starostom hodnotí uspokojivo. Jeho životné krédo: Nie je účelom veľa šetriť, ale zarobiť, resp. získať toľko zdrojov, aby sme
čím menej šetrili na rozvoji. Cieľ si treba dať vždy z prvého pohľadu nezrealizovateľný, až potom uvidíme, čo sme schopní dokázať, všetko potom je
už len príjemná spomienka, ako sme ho dosiahli.

Jaroslav Uher, 46 rokov:

„Študoval som na SPoŠ Modra a neskôr na SOŠ PZ Bratislava- Devínska Nová Ves. V súčasnosti pracujem
ako konateľ stavebnej a realitnej firmy PRODOM-STAV, spol. s r.o., Bratislava. Dôvodom mojej kandidatúry
na poslanca OZ v poslednom období bolo pokračovať v rozbehnutých projektoch na úrovni zberného dvora,
ČOV, kanalizácie, parkoviska pri cintoríne a ďalších a podieľať sa na rozbehnutí nových, obci prospešných.
Funkciu poslanca OZ zastávam tretie volebné obdobie a viem, koľko úsilia, či už v oblasti administratívy, ale
aj celkovej kompletizácie, predstavuje realizácia každého projektu. Nakoľko sú všetci poslanci OZ rodákmi
z Veľkého Grobu, stretávame sa pri rôznych príležitostiach, poznáme od detstva dianie v obci a prijímame
množstvo podnetov zo strany obyvateľov našej obce. Verím, že súčasné zloženie obecného zastupiteľstva, v
spolupráci so starostom obce, dokáže obec nasmerovať správnym smerom. Všetci sme sa zhodli na rovnakých prioritách a každý chce na základe svojich schopností a možností prispieť k tomuto spoločnému úsiliu.
Vo svojom živote sa snažím riadiť mottom: „Nerob druhým to, čo nechceš, aby iní robili tebe“.

JUDr. PhDr. Roman Hebort, 30 rokov:

„Počas štúdia na dvoch vysokých školách v odbore právo a manažment som ako študent tretieho ročníka rok
pracoval v jednej z najvýznamnejších advokátskych kancelárií toho času. Po skúsenosti z oblasti advokácie som
sa zameral na druhý odbor a to manažment, kde som počas štvrtého a piateho ročníka pracoval v medzinárodnej
spoločnosti zameranej na IT. Po vyštudovaní som sa rozhodol pre oblasť práva. V máji tohoto roku som úspešne
zložil notárske skúšky a pri najbližších výberových konaniach sa budem uchádzať o notársky úrad. Dôvodom pre
kandidatúru bol subjektívny pocit stagnácie obce. K tomuto aspektu sa pridala skutočnosť, že som bol oslovený
iným úspešným kandidátom na poslanca, s ktorým sme sa spoločne rozhodli kandidovať. Našťastie s viacerými
poslancami sme sa hodnotovo veľmi stretli, čo je veľmi podstatné pre budúcu spoluprácu a zadefinovanie si priorít.
Pevne verím, že moje skúsenosti, vedomosti a schopnosti budú odzrkadlené na mojej činnosti a smerovaní obce.
Moje motto: Ako si kto zariadi, tak má.“

Mgr. Štefan Ingeli, 44 rokov:

„Po ukončení gymnázia som pokračoval v štúdiu na Prírodovedeckej fakulte UK v odbore chémia. Po treťom ročníku som prestúpil na Farmaceutickú fakultu UK, kde som v roku 1999 promoval. Odvtedy pracujem takmer nepretržite ako lekárnik. 7 rokov som pôsobil v Českej republike, v roku 2006 som sa vrátil
na Slovensko a posledných 8 rokov prevádzkujem a vediem lekáreň vo Veľkom Grobe. Som ženatý a mám
dvoch synov – Olivera a Timura. Pri mojej práci si vypočujem od ľudí veľa, nielen o ich pokrivkávajúcom
zdraví, ale aj o ich dennodenných starostiach v našej obci. A že ich nie je málo...Aj keď som bol už aj v minulosti oslovený ohľadom kandidatúry na poslanca, kandidovať som sa rozhodol až v r.2018. Bol som milo
prekvapený, koľko mladých a vzdelaných ľudí vo voľbách uspelo. A po prvých zastupiteľstvách som nadobudol dojem, že dokážeme nakopnúť rozvoj obce tým správnym smerom. Motto: Nie je zlé, keď nemáš všetko.
Zlé je, keď si neuvedomuješ, čo všetko máš...“
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Ing. Marek Griga, 29 rokov:

„Po ukončení gymnaziálneho štúdia som sa rozhodol študovať manažment a ekonómiu. Počas vysokoškolského štúdia som pracoval v jednej z celosvetovo najvýznamnejších spoločností v oblasti domácich
spotrebičov. Po ukončení bakalárskeho stupňa štúdia som naďalej pokračoval a to už v konkrétnom odbore výroba a logistika, ktorý som následne úspešne dokončil. Hneď po skončení štúdia som sa zamestnal
v medzinárodnej spoločnosti, zaoberajúcej sa práve logistikou, v ktorej pracujem dodnes. Dôvodom mojej
kandidatúry bola snaha zmeniť dianie v obci aj keď nie úplne, tak aspoň svojou činnosťou prispieť k jej
napredovaniu a správnemu smerovaniu, keďže som rodákom a plánujem v nej žiť. Samozrejme podnetov bolo viac, nie len osobné presvedčenie, ale aj podnety z blízkeho okolia, pričom posledným asi bolo
oslovenie od ďalších kandidátov. Úspešná kandidatúra viacerých momentálne už súčasných poslancov
znamenala aj rovnaké postoje či názory. Už pri prvých stretnutiach bolo zrejmé, že máme väčšinu priorít
a hodnôt spoločných, čo je od začiatku predzvesťou úspešnej spolupráce. Prioritami sme sa poväčšinou
zhodli s poslancami aj s pánom starostom a teda celková spolupráca sa z môjho pohľadu javí zosúladená
a prínosná. To, či sa mi moje konkrétne priority podarí naplniť a do akej miery, by mali hodnotiť iní, som
však presvedčený, že priority naplním a urobím preto čo bude v mojich možnostiach, či schopnostiach.
Životné krédo: Nikdy nerob druhým to, čo nechceš, aby oni robili tebe.

Rudolf Ženiš, 34 rokov:

„Študoval som na SPŠE K.Adlera 5, Bratislava odbor elektronické počítačové systémy. Krátko po škole som začal
pracovať v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky, kde som si postupne prešiel pozíciou systémového administrátora, cez zástupcu riaditeľa až na pozíciu riaditeľ úseku informačných technológií.Kandidovať za poslanca OZ
som sa rozhodol potom, čo som sa už nedokázal pozerať na nezdravé javy spoločnosti, jedným z nich je aj ľahostajnosť väčšiny spoločnosti. Nekontrolovaný konzum dohnal spoločnosť k prílišnému individualizmu či Hedonizmu a jeho vyvrcholením je nezáujem o svoje okolie, prírodu a veci verejné. Pokiaľ chceme uchovať hodnoty,
na ktorých bol tento štát postavený, je táto situácia z dlhodobého hľadiska neudržateľná. Som presvedčený, že je
viac než potrebné zachovať si vlastnú identitu. Preto vyvíjam kroky aspoň na lokálnej úrovni, ktoré túto myšlienku podporujú. Pred tromi rokmi som prispel k obnoveniu Dobrovoľného hasičského zboru. Spolupodieľal som
sa pri realizácii myšlienky postavenia pamätníka padlým rodákom. Nie za všetkým však treba hľadať nejaký hlbší
zmysel. Ľudí trápia hlavne dennodenné problémy, k riešenie ktorých sa budem snažiť prispieť. Okrem všeobecne
prospešných cieľov (rozšírenie MŠ, kamerový systém atď.), na ktorých sme sa na obecnom zastupiteľstve zhodli,
sa ja osobne budem zasadzovať za zlepšenie stavu najpálčivejšieho problému v obci a tou je kriminalita. Optimalizáciou by malo prejsť aj odpadové hospodárstvo, kde sa budem snažiť prispieť k zvýšenej miere separácie
odpadov a spravodlivejšiemu nastaveniu poplatkov. K menej dôležitým cieľom patrí sfunkčnenie hydrantov v
rámci vodovodnej siete, ktorá prispeje k väčšej protipožiarnej bezpečnosti, dokončenie rekonštrukcie požiarnej
zbrojnice a revitalizácie parku pri pamätníku. K cieľom sa snažím nestavať len „od stola“, ale sa aj k ich naplneniu
prakticky pričiniť. Na začiatku volebného obdobia sa objektívne spolupráca zhodnotiť nedá. Po prvotnom nadšení sme sa ocitli v realite všedných dní. Celá problematika okolo chodu obce je komplikovanejšia ako sa na prvý
pohľad môže zdať. Najviac v negatívnom slova zmysle ma však prekvapila nedostatočná úroveň komunikácie, z
ktorej plynú zbytočné nedorozumenia a rôzne komunikačné „šumy“. Najviac ma v živote oslovil jeden z našich
velikánov, Ľudovít Štúr, ktorý ma dodnes motivuje svojím výrokom: „Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete, len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve
v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje.“

Roman Brinza, 52 rokov:

Vyštudoval na strednej elektrotechnickej škole.
Pracoval ako elektrotechnik, v súčasnosti je
živnostníkom. Ako poslanec chce byť aktívny
a spolupodieľať sa pri rozvoji obce a pokračovať
v dobre v začatej práci z predchádzajúcich období.
S poslancami a starostom sa mu spolupracuje dobre.
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Prečo je dôležité viac separovať...

22. apríla si každoročne pripomíname Deň Zeme. Tento deň upozorňuje na našu závislosť od darov prírody a zároveň na dôsledky nášho správania sa voči nej. Od roku 2011 organizuje obec Veľký Grob
pri tejto príležitosti dobrovoľné čistenia verejných priestranstiev. Len
v roku 2019 sa počas brigády vyzbieralo neuveriteľných 2,5t odpadu.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa čistenia
obce zúčastnili. Prispeli ste k tomu, aby sme sa všetci cítili v našej obci
lepšie.
Problémom vo Veľkom Grobe však nie je len znečisťovanie verejných
priestranstiev bezohľadnou činnosťou pár jednotlivcov. Omnoho vážnejším problémom je množstvo komunálneho odpadu, ktorý pravidelne produkujeme my všetci. V nasledujúcej tabuľke sú znázornené
množstvá vyvezeného komunálneho odpadu za posledné 4 roky.
Množstvo odpadu v
tonách
zmesový komunálny
odpad
objemný odpad

2015

2016

484,73t 528,81t
52,5t

41,13t

2017

2018

596,36t

618,56t

15,29t

40,40t

Z tabuľky je žiaľ zreteľné, že množstvo vyprodukovaného netriedeného
odpadu vo Veľkom Grobe neustále narastá a to aj napriek
všadeprítomným mediálnym kampaniam na globálne zníženie
produkcie odpadov, dostupným zberným nádobám na separáciu, či
možnosti bezplatne si na obecnom úrade zabezpečiť kompostér.
Neustále sa zvyšujúca produkcia netriedeného odpadu nemá
negatívny vplyv len na životné prostredie vo všeobecnosti, ale aj
priamo na život nás, občanov Veľkého Grobu. Na pravidelný vývoz
komunálneho odpadu obec každoročne dopláca nemalé finančné
prostriedky z rozpočtu obce. Len za minulý rok doplatila obec 7000
eur nad rámec financií vyzbieraných na poplatkoch od občanov.
Finančnú náročnosť nakladania s odpadmi navyše zhoršuje fakt, že
1.1.2019 vstúpil do platnosti zákon 329/2018, ktorý pre obce zavádza

novú výšku poplatkov za skládkovanie. Suma, ktorú obce zaplatia za
skládkovanie zmesového odpadu, závisí od úrovne jeho vytriedenia.
Čím menej obec triedi, tým vyššiu sadzbu poplatku získava a tým
vyšší poplatok za skládkovanie platí. Táto sadzba sa bude naviac
každoročne navyšovať. Podľa ministra životného prostredia Lászlóa
Sólymosa: „Cieľom návrhu nového zákona nie je vyberať čo najviac
peňazí od obcí na poplatkoch za skládkovanie, ani obce trestať. Cieľom
je motivovať obce viac triediť.“ Reálna situácia je ale taká, že pokiaľ sa
nezmení zmýšľanie a návyky občanov, bude na to doplácať samotná
obec. Prostriedky, ktoré budú musieť byť v budúcnosti vynaložené na
úhradu poplatkov za skládkovanie, pritom mohli byť využité na úplne
iné projekty, ktoré by pre tunajšiu komunitu priniesli omnoho väčší
úžitok.
Problematika znečistenia životného prostredia a dôležitosť separácie
sú vo všeobecnosti čoraz dôležitejšími témami. Venovali sa jej aj deti
v našej Materskej škôlke. Pod vedením pani učiteliek sa naučili rozpo-
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týmito odpadmi – ich zhodnocovanie alebo zneškodňovanie.
Napr. zber plastov a papiera zabezpečuje spoločnosť Ave, ktorá
má uzatvorenú zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti
výrobcov (OZV). Zber plastov a papiera je realizovaný spoločne, t.j.
odpad je odvážaný rovnakým vozidlom, kvôli zníženiu prepravných
nákladov a zvýšeniu efektivity – vyťaženia zberového vozidla. Tieto
spoločne zbierané triedené odpady sú následne dotriedené na
separačných linkách a ďalej sa spracúvajú osobitne.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené množstvá komunálnych odpadov
vyzbieraných v systéme triedeného zberu komunálnych odpadov
s prepočtom na množstvo vyseparovaných zložiek komunálneho
odpadu od roku 2015 do roku 2018.
Podiel vyseparovaného odpadu v obci v roku 2015 predstavoval 5,3 %,
v roku 2016 bol na úrovni 3,5 %, v roku 2017 4,60% a v roku 2018
na úrovni 7,34 %. Tento nárast odzrkadľuje zvýšený záujem občanov
znávať papier, plasty a sklo, aj to, aké dôležité je triediť odpad. Je veľo separáciu, stále je to však veľmi malé percento v porovnaní so
mi dôležité podporovať u detí kladný vzťah k prírode a k životnému
slovenským priemerom, ktorý v roku 2018 dosiahol približne 30%.
prostrediu tak, že dieťa bude schopné chápať vzťahy medzi človekom
Pôvodcovia komunálneho odpadu (občania) sú povinní v zmysle
a životným prostredím v jeho okolí, naučí sa separovať odpad, pričom
všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi
zároveň pochopí potrebu ochrany životného prostredia na celom sveodpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľký
te. Aj malým pričinením – ako je separovanie odpadu, či zber papiera,
Grob triediť oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a to
môžeme chrániť naše životné prostredie. Triedením odpadu u detí
nasledovne:
spoločne vybudujeme dobrý základ environmentálneho povedomia.
- papier – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom
V obci Veľký Grob je zabezpečovaný organizovaný zber komunálneho
120 l plastových vriec, interval vývozu je 1 x za 4 týždne
odpadu (ďalej len „KO“) a drobného stavebného odpadu podľa
plasty – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 120 l
platného VZN a to zber zmiešaných odpadov a zber separovaných
plastových vriec, interval vývozu je 1 x za 4 týždne.
triedených zložiek odpadov. Zber zmesového KO a separovaný zber
sklo – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom zelených
vytriedených zložiek KO má obec zabezpečený prostredníctvom
1100 l zberných nádob, interval vývozu je 1 x za 4 týždne, v obci sa
spoločnosti AVE Bratislava. Zber veľkoobjemových odpadov,
nachádza 6 stanovíšť na zber skla,
nebezpečných odpadov a drobných stavebných odpadov zabezpečuje
- kovy – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom
obec tiež prostredníctvom firmy AVE Bratislava a zber elektroodpadu
červenej 1100 l zbernej nádoby, ktorá je umiestnená vedľa COOP
prostredníctvom oprávnenej spoločnosti ROVAMI s.r.o. Obec
Jednoty, vývoz 1 x za 4 týždne,
neprevádzkuje zberný dvor. Šatstvo (textílie) odoberá organizácia
- tetrapaky (VKM) – v rámci triedeného zberu sa zbierajú
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SLOVAKIA. Zber použitého
prostredníctvom oranžovej 1100 l zbernej nádoby umiestnenej vedľa
jedlého oleja je organizovaný prostredníctvom firmy Fidelity Trade,
COOP Jednoty, vývoz 1 x za 4 týždne, s.r.o. Tieto spoločnosti zároveň zabezpečujú ďalšie nakladanie s
textil a šatstvo – 2 ks bielych kontajnerov
rozmiestnených na vyhradených miestach v obci
Množstvo vyseparovaných odpadov v tonách
vedľa COOP Jednoty a na Družstevnej ulici, vývoz
Vyseparovaná zložka KO – skutočnosť
2015
2016
2017
2018
kontajnerov je podľa potreby, alebo harmonogramu
Papier /200101 / ( t / rok )
15,57 t 3,09t 6,06t 16,06t vývozov.
Plasty / 200139
4,8 t
5,63t 5,42t 7,260t - veterinárne lieky a humánne lieky, nespotrebované
Kovy /200140
0,03 t
0,07t 0,08t 12,58 t fyzickými osobami – odovzdať do verejných lekárni
jedlé oleje a tuky – je zabezpečený kalendárový zber
Sklo /200102
7,68 t
9,53t 13,50t 14,07 t
a preprava použitých jedlých olejov a tukov, bezplatne
Šatstvo a textílie / 200110, 200111
2,70 t
2,07t 4,53t
2,10 t odovzdať do určenej priesvitnej nádoby na zbernom
0
0
0 mieste pri Obecnom úrade Veľký Grob.
Drobné stavebné odpady /170904 (170106) 12,33 t
spracovala: Martina Čizmadiová
BRKO* /200108, 200201
0 0,45 t 0,25 t 0,18 t
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Zaujímavé prednášky šermiarskeho m

Opäť sme navštívili rytiera Petra, aby sme
sa s ním porozprávali o cykle prednášok,
ktoré pripravil pre svojich spoluobčanov
vo Veľkom Grobe.
o Čo vás viedlo k tomu, aby ste
prednášali vo Veľkom Grobe?
Pred rokmi sme sa s manželkou rozhodli
žiť v tejto obci a máme potrebu zapájať
sa do rôznych komunitných aktivít, aby
sme Grobanom vrátili to, ako pekne
nás medzi seba prijali. Jednou z foriem,
ako im priblížiť moju celoživotnú

prácu bolo zaujímavo im porozprávať
o rôznych historických osobnostiach
a udalostiach tak, ako ich nenájdu
v bežných prameňoch, lebo vďaka mojej
celoživotnej práci, mám veľkú „zásobu“
zaujímavých historických príbehov.
o Aké témy ste si vybrali?
Na úvod to bola jedna z najznámejších
postáv slovenskej histórie – zbojnícky
kapitán Juraj Jánošík. Mnohé informácie
o tejto reálnej a historicky dobre
doloženej osobnosti sú veľmi skreslené

a literárne i filmové spracovania sú
bohužiaľ nepresné a mnohé z nich aj
zavádzajúce. Dlhé roky sa zaoberám
pátraním po piatich artefaktoch, ktoré sa
po Jánošíkovi dochovali, ale až na jeden
jediný sa všetky „postrácali“. Jeho krpce
síce existujú, ale nevie sa, ktoré z troch
párov dochovaných v múzeu, neexistuje
(čákov) čiapka, opasok ani fajka, hoci sa
všetko nachádzalo na mikulášskej sedrii
(krajskom súde). Po mnohých rokoch
sa podarilo získať späť z Maďarska
Jánošíkovu valašku. Tieto artefakty
nám mohli priniesť mnoho informácií
a je hanbou našich múzejníkov, že sa
pamiatky na tohto slávneho zbojníka
roztratili. Prednáška bola veľmi úspešná
a tak sme sa so starostom dohodli, že
budeme v tejto aktivite pokračovať.
o Akú ďalšiu tému ste si vybrali?
Ostal som v slovenských dejinách
a vybral som si osobnosti Cyrila a Metoda,
lebo informácie o týchto vierozvestoch
sú skreslené, lebo ich pôvodná misia
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majstra Petra Kozu z Veľkého Grobu
mala takpovediac byzantské korene
a skutočnosť, že nám títo svätci priniesli
vieru, je tiež skreslená. Rozhodne sa však
zaslúžili o uznanie slovanskej liturgie,
ktorá je historicky tretím liturgickým
jazykom. Ďalšie prednášky som venoval
krížovým výpravám, histórii Kozákov,
poverám alebo horoskopom.
o Aké zaujímavé témy ešte máte vo
svojom repertoári?
Napríklad život takých významných
osobností ako ruský cár Peter I.
alebo Katarína veľká. Tieto som chcel
prezentovať i v rámci výstavy Zlatý
vek Petrohofu, ktorá sa vlani konala
v Bratislave, ale nenašiel som „spoločnú
reč“ s renomovanými historikmi a tak
napriek snahe pána Jara Slávika, sa tieto
prednášky nekonali. Mňa totiž zaujímajú
historické osobnosti nie ako bezchybní
hrdinovia, ale ako ľudia z mäsa a kostí,
so svojimi chybami, drobnými životnými
zážitkami, láskami, hriechmi, zaujíma ma
čo jedli, fajčili, ako milovali či nenávideli,
s kým sa priatelili,... Mňa zaujímajú ich
príbehy a tie potom rozprávam svojim
poslucháčom. Verím, že im jednotlivé
osobnosti či udalosti priblížim lepšie ako
výpočty suchých faktov a hory dátumov
v učebniciach.
o S týmto prístupom si asi uznanie
vedeckej komunity nezískate?
Máte pravdu, ale ja som aký som, som
bojovník, ktorý si stojí za svojím názorom.
Ja nikdy neprekročím svoj tieň, aj keď
niekedy je to na škodu poslucháčov, ktorí
by radi počúvali moje prednášky, ktoré
sa však pre nezhody s pánmi vedcami
nerealizovali.
o Musíte mať za svoju dlhú kariéru
obrovské množstvo zážitkov, ako ich
chcete uchovať?
Mám v úmysle tie najdôležitejšie spísať
a doteraz som si zostavil aspoň ich zoznam
a nazval som ho Streštené uletenosti
môjho života. Bude to mozaika toho, čo
nikto normálny nemôže zažiť, len taký
streštenec ako ja. Chcem zaznamenať
zaujímavé okamžiky svojho života, ako

bolo moje pasovanie za rytiera, stretnutia
so zaujímavými ľuďmi, zážitky s mojimi
žiakmi, priateľmi,...
o Čo môže historický šerm priniesť
dnešným ľuďom, vašim žiakom,
divákom?
Rytierstvo má tri základné atribúty –
šerm, reč a pohostinnosť
a moji žiaci získali vzdelanie
vo všetkých týchto smeroch.
Sú
nielen
vynikajúci
šermiari, ale musia sa vedieť
krásne a presne vyjadrovať.
Pohostinnosť
ich
zasa
naučí správať sa tak, aby
sa ľudia v ich spoločnosti
dobre cítili a aby si každého
uctili tak, ako mu prináleží.
To dnes mnohým ľuďom
chýba. Dôležitým aspektom
rytierstva je samozrejme česť

a morálka, ktorú treba prinavrátiť dnešku.
Preto na otázku, čo považujeme za svoj
najväčší úspech, odpovedám – svojich
žiakov, ktorým som odovzdal skúsenosti
a vychoval som z nich vynikajúcich
majstrov šermiarov.
o Kde vás najbližšie môžeme vidieť?
Posledný júnový víkend sa na Červenom
kameni organizuje veľkolepý Festival
zabudnutých remesiel, kde budem mať
dve prednášky a dva hudobné recitály a
každú prvú sobotu v mesiaci vystupuje
naša skupina TOSTABUR (Tovarišstvo
starých bojových umení a remesiel
v Bratislave) s pestrým celodenným
programom na hrade Devín. O mnohých
ďalších aktivitách šermiarskeho majstra
Petra a TOSTABUR nájdete informácie
na ich webovej stránke www.tostabur.sk
alebo na www.rytierinadevine.sk
Eva Sudová
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Anna Ženišová prežila za pultom 35 rokov
Tento článok by sa mohol
volať tak, ako kedysi populárny televízny seriál –
Žena za pultom, lebo pani
Anna Ženišová prežila
posledných 35 rokov svojho života za pultom veľkogrobskej predajne Jednoty.
Narodila v Žiline, odkiaľ
sa však jej rodičia odsťahovali za prácou najprv do
Pustých Úlian a potom do
Veľkého Grobu. Po absolvovaní základnej školy sa
v Bratislave vyučila predavačkou potravinárskeho
tovaru a potom pracovala
v bratislavskom Zdroji. Ako
21 ročná sa vydala za Jaroslava
Ženiša a narodila sa im prvá
dcérka Martina. Po materskej
dovolenke pani Ženišovej ponúkli miesto v predajni Jednota
vo Veľkom Grobe, kde nastúpila
1. marca 1984. Hoci bola ešte
mladučká, stala sa rovno zástupkyňou vedúcej predajne, v ktorej vtedy pracovali iba tri pani
predavačky. Spolu s manželom
postavili rodinný dom a ako sa
patrí – do nového domu si „zaopatrili“ i nové dieťatko – druhú
dcérku Adrianu. Anička Ženišová si trošku užila materskú a

znovu sa vrátila do Jednoty už
však ako vedúca predajne.
Starú predajňu si všetci pamätáte. Bola postavená za čias socializmu, kedy bol sortiment
potravinárskeho tovaru veľmi
obmedzený. V regáloch boli štyri druhy čokolády, päť keksíkov,
sáčkové mlieko a tri druhy chleba. Rozhodne nebola stavaná na
dnešnú širokú ponuku tovaru,
akú majú obyvatelia vo Veľkom
Grobe dnes a tak bolo len otázkou času, kedy tento najmenší
supermarket nahradí krásna
nová predajňa.
Opýtali sme sa pani vedúcej,
ako sa celému jedenásťčlenné-

mu kolektívu pracuje v nových
priestoroch. Pani predavačky sú
oveľa spokojnejšie, lebo krásne
priestory im umožnili prehľadne vystaviť všetok tovar. Zákazníci sú dnes veľmi nároční a pani
vedúca sa snaží zaradiť do sortimentu nové produkty a skúša,
čo si zákazníci obľúbia, čo im zachutí. Pribudli i noví zákazníci,
ktorí sa v novej predajni zastavili
možno iba zo zvedavosti cestou
cez Veľký Grob a postupne si
zvykajú nakupovať tu pravidelne. Predajňa je otvorená v pondelok až piatok od 6.00 do 19.00
hod., v sobotu od 9.00 do 19.00
hod. a gazdinky, ktoré niečo za-

budnú na nedeľný obed,
nakúpia ešte aj v nedeľu od
8:00 do 12:00 hod.
o Opýtali sme sa ešte raz
pani vedúcej, ako veľmi sa
zmenila jej práca za tých
35 rokov?
- Musela som sa za tie roky
veľa naučiť. Dnes všetko ide
cez internet, evidencia je v
počítači, ale aj to som dobre
zvládla. Na pulty prichádzajú nové tovary, pribúdajú dodávatelia, zákazníci
majú stále väčšie nároky a
my sa usilujeme všetkých
uspokojiť. Dobré je, že väčšina predavačiek je z Veľkého Grobu a každá z nás vie takpovediac
zastať akúkoľvek prácu – nakladať tovar do regálov, obsluhovať
pokladňu, objednať alebo prevziať tovar,...
Pani Anna Ženišová za svoju
dlhoročnú prácu získala dve
ocenenia COOP Jednoty a pri
príležitosti krásneho životného
jubilea i ďakovnú plaketu od starostu obce Veľký Grob. Prajeme
jej dobré zdravie a silu do ďalšej práce a veľa radosti v kruhu
rodiny s vnúčikom Filipom a
vnučkami Lili a Tímeou.
Eva Sudová

Veľkogrobský rozprávkový les

Naša obec sa nachádza v oblasti, kde sa žiaľ takmer žiadne lesy nevyskytujú. Za to sa
však v tesnej blízkosti obce
nachádza iný krásny kus prírody, vodná plocha Rašelinisko Veľký Grob. Rašelinisko
kedysi bývalo miestom, kde
sa stretávali všetky generácie, v zime pri korčuľovaní a
hokeji na zamrznutom rybníku, v lete pri bicyklovaní,
opekačkách a prechádzkach
v prírode. Postupne žiaľ upadalo do zabudnutia a pustlo. V posledných rokoch sa
do našej obce prisťahovalo
množstvo nových rodín a je
smutné, že väčšina z nich ani
len netušila, že sa niečo také v
blízkosti nachádza. Našli sa aj
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takí občania, ktorí si toto miesto zamieňali so zberným dvorom a nelegálne
tam vyvážali a naďalej vyvážajú rôzny odpad. Vo Veľkom Grobe sa našťastie
našli ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa toto krásne miesto dostalo späť
do povedomia ľudí; tí, ktorí ho nepoznajú, aby ho spoznali a tí, ktorí naň
zabudli, aby znovu objavili jeho čaro. V roku 2018 sa projektom občianskemu združenia Búda team podarilo získať finančné prostriedky z grantového
programu Nadácie ZSE a ČSOB Nadácie a na jar tohto roku sa začali práce.
Na Rašeline bol z finančných prostriedkov z Nadácie ZSE vytvorený turisticko-náučný chodník, ktorý vedie okolo celého rybníka. Má dĺžku približne
3,8km a nájdete na ňom 5 veľkých drevených náučných tabúľ so zaujímavými informáciami o miestnej faune a flóre. Na uvedenie nového náučného
chodníka do života bol 1.mája na Rašeline zorganizovaný Veľkogrobský rozprávkový les. Išlo o rodinné podujatie určené pre všetky vekové kategórie.
Trasa Rozprávkového lesa viedla po novom chodníku a mala 8 stanovíšť, na
ktorých na deti aj dospelých čakali rôzne rozprávkové postavičky. Tie mali
pre malých dobrodruhov pripravené zaujímavé úlohy ako napríklad roztriediť pre Popolušku fazuľu a šošovicu, nájsť Červenej čiapočke bezpečnú cestu
k babičke, či zalietať si s Babami Jagami na metle. Za svoju šikovnosť a výdrž
boli odmenení diplomom a rôznymi odmenami. Neušlo sa žiaľ každému,
keďže účasť vysoko prekonala všetky predstavy a očakávania organizátorov.
Samotného podujatia sa zúčastnilo viac ako 400 návštevníkov, z toho približne 210 detí. Vďaka sociálnym sieťam sa o akcií dozvedeli ľudia zo širokého okolia, prišlo množstvo návštevníkov z okolitých dedín, zo Senca, Pezinku a Modry, dokonca zo Svätého Jura. Po absolvovaní trasy deti opekali
špekačky a rodičia si mohli pochutiť na cigánskej pečienke a čapovaných
nápojoch. Posledný návštevníci odchádzali až tesne pred zotmením. Podujatie malo veľký úspech a svoj cieľ splnilo na sto percent. Podarilo sa mu
vylákať množstvo ľudí von do prírody a ukázať im, aké pekné prostredie sa v
ich blízkosti nachádza, že je to miesto, kde žije množstvo vtáctva, rýb, lesnej
zvery a najmä, že je to miesto, ktoré si treba chrániť a neznečisťovať ho. Preto
to určite nebola na Rašeline posledná akcia tohto druhu. V súčasnosti prebiehajú dokončovacie práce na projekte „Pod vŕbami“, ktorý bol čiastočne
financovaný z prostriedkov ČSOB Nadácie a jeho cieľom je vytvoriť na Rašeline oddychovú zónu s drevenými altánkami a ohniskom. Po dokončení
by sa mohla stať Rašelina obľúbeným a vyhľadávaným miestom pre oddych
a relax v prírode. Zostáva už len dúfať, že si všetci budúci návštevníci uvedomia množstvo úsilia, ktoré realizátori do týchto projektov vložili a výsledok
ich tvrdej práce si budú patrične vážiť.
Mgr. Iveta Rigová
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Aký bol rok v MŠ Veľká Grob?

Počas školského roka materská škola vo Veľkom Grobe organizuje pre deti, ale aj s deťmi veľa zaujímavých akcií. Pozývame
do materskej školy divadlá, ktoré deťom hrajú náučno-zábavné interaktívne hry. Je to divadlo: Pimprlo z Trenčína, Slniečko z Piešťan, MAO z Bratislavy, AGAPE s Martinom Žákom,
Hudobné divadlo SIMSALALA. Každý rok vítame pani Jeseň
šarkaniádou, na ktorú si deti vlastnoručne zhotovujú šarkanov z papiera, vyrábame rôzne predmety z jesenných plodov
a z tekvíc, vyrezávame s pomocou pani učiteliek svetlonosov.
Na školskom dvore sa potom deti so svojimi šarkanmi ponaháňajú. Počas Vianoc pripravujú pani učiteľky s deťmi rôzne
vianočné predmety a ozdoby, pani učiteľky vyrábajú adventné
vence, ikebany, svietniky, ktoré potom predávame na vianočných trhoch v materskej škole. Získané peniaze sa používajú
na nákup hračiek deťom pod stromček, na výchovno-vzdelávacie pomôcky, návštevu kina a iné aktivity. Na Vianoce v
spolupráci so ZŠ organizujeme vianočné vystúpenie v kultúrnom dome. Počas zimných mesiacov, keď napadne veľa
snehu, organizujeme na školskom dvore súťaž o najväčšieho
snehuliaka. V období fašiangov pani učiteľky pripravujú

deťom karneval, kde sa aj samotné pani učiteľky prezlečené
do masiek s deťmi zabávajú, tancujú, súťažia a pani kuchárky
deťom upečú sladké šišky. V marci organizujeme každý rok
návštevu Obecnej knižnice a v apríli pravidelne chodíme na
dopravné ihrisko v Galante, kde si deti zajazdia na bicykloch a
zoznamujú sa s bezpečnosťou na ceste, dopravnými značkami.
V rámci mesiaca apríl (mesiac bezpečnosti), organizujeme s
predškolákmi výlet na bicykloch.
V mesiaci máj oslavujeme Deň matiek slávnostným kultúrnym vystúpením v kultúrnom dome, kde sa deti predstavia s
pesničkami a básňami. Po vystúpení odovzdajú deti mamičkám darčeky, ktoré samé zhotovili. Na deň detí v júni sa deti
vyšantia na dvore pri zábavno-súťaživých hrách a diskotéke.
Domov si deti odnášajú darčeky a sladkosti. Pri tejto príležitosti navštevujeme s deťmi aj kino v Galante. Predposlednou
akciou je Noc v škôlke, kedy si deti overujú svoju samostatnosť
a rozvíjajú odvahu. Záver školského roka vždy končíme slávnostnou rozlúčkou predškolákov, kde sa deti odchádzajúce do
ZŠ predstavia bohatým programom. Na rozlúčku predškoláci
dostanú tričká a knihy.
- vedenie školy -
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Nové detské ihrisko Grobček

8. mája 2019 bolo vo Veľkom
Grobe oficiálne uvedené do
prevádzky nové verejné detské
ihrisko, ktoré dostalo meno
„Grobček“. Vzniklo na prázdnom pozemku neďaleko miestneho Kultúrneho domu a futbalového ihriska.
Potrebu vybudovať v obci nové
ihrisko sme pociťovali už dlho.
Detí v obci neustále pribúda a
pôvodné ihrisko pri Obecnom
úrade už má najlepšie roky
za sebou. Prekážkou žiaľ bola
finančná náročnosť takéhoto
projektu. Ceny certifikovaných
zariadení na verejné detské
ihriská sa pohybujú v tisíckach
eur. Pri takom počte rozpracovaných projektov, ktoré obec v
súčasnosti rieši, by takáto investícia bez finančnej spoluúčasti nebola možná.
Časť financií sa nakoniec poda-

raním predpísanej dopadovej
plochy pomáhali dobrovoľníci
všetkých vekových kategórií.
Počas pár hodín poprenášali prbližne 40m3 štrku, ktoré
tvoria dopadovú plochu pod
preliezkami s rizikovou výškou
pádu. Dobrovoľníci sa rovnako
postarali o výsadbu stromov a

trávnatej časti pozemku by sme
chceli vytvoriť oddychovú zónu
s veľkým dreveným altánkom
s posedením, ktorý poskytne
príjemné útočisko počas horúcich či sychravých dní. Všetko
však závisí od finančných prostriedkov, ktoré bude mať obec
k dispozícií. Neustále podáva-

rilo získať z úspešného projektu
v zamestnaneckom grantovom
programe ČSOB Nadácie. Na
jar sa začalo s prácami, pozemok sa oplotil, vytvorili sa základy dopadovej plochy a zarovnal sa terén. V apríli boli osadené prvé tri hracie prvky: dvojitá
veža so šmýkačkou, pružinová
hojdačka a kolotoč. Jednotlivé prvky ihriska sú určené pre
deti od 2 do 14 rokov. S vytvá-

trvalkového záhona. Tie budú v
budúcnosti na ihrisku vytvárať
potrebný tieň a príjemnú mikroklímu. V nadchádzajúcom
období by sme radi ihrisko zatrávnili a doplnili o nové hracie
prvky. Prioritou budú hlavne
hojdačky a zakrývateľné pieskovisko pre malých aj väčších
pekárov a stavbárov. Pribudnúť
by v budúcnosti mohla aj lanová preliezka pre väčšie deti. V

me nové žiadosti o finančné
granty na dobudovanie ihriska,
konkurencia je však veľmi veľká. Každoročne prichádza do
jednotlivých výziev viac a viac
prihlásených projektov. Pokiaľ
chcete svojou troškou prispieť aj
vy, stačí sledovať aktuálne informácie na informačných tabuliach a na sociálnej sieti a aktívne sa zapájať do hlasovania
o konkrétny verejnoprospešný

projekt. Obec sa už v minulosti
zapojila do niekoľkých výziev, v
ktorých sa o víťazoch rozhodovalo prostredníctvom hlasovania (či už poslaním SMS, vyplnením krátkeho formulára na
webovej stránke, či zbieraním
žetónov), nie vždy sa nám však
podarilo uspieť. Problémom
nebol nízky počet obyvateľov,
ale malá miera zapojenia sa.
Pokiaľ chceme niečo dosiahnuť
a získavať prostriedky na zveľadenie obce, je potrebné, aby
sme sa v takýchto prípadoch
spojili a aktívne sa zapojili v
čo najväčšom možnom počte.
Obce v našom okolí nám už
niekoľkokrát ukázali, že sa to
dá. Aktuálne môžete prispieť k
realizácií hneď dvoch obecných
projektov v období do 14. júla
2019 prostredníctvom predajní
Tesco. Veľký Grob sa zapojil do
výzvy Nadácie Tesco s projektom na dobudovanie detského
ihriska a s projektom určeným
na nákup zdravotných pomôcok pre našich seniorov. Pokiaľ
chcete niektorý z týchto projektov podporiť, stačí ak v predajni
Tesco v Sládkovičove vhodíte do
boxu daného projektu biely žetón, ktorý dostanete za nákup
v ktorejkoľvek predajni siete
Tesco na Slovensku.
Iveta Rigová
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II. veľkogrobský piknik bol úžasný!

Svätý Peter má určite rád pikniky, lebo aj tento rok
prichystal na veľkogrobský piknik parádne letné
počasie. Na lúke pri potoku zišli rodiny s deťmi, aby
spoločne strávili nedeľné popoludnie a večer.
Deti samozrejme najviac nadchlo Martinovo divadelné predstavenie o kapitánovi Kotvičkovi, ktorý
preplával všetky moria. Stretli sa v ňom s africkým
domorodcom, ale aj ľadovým medveďom, zatancovali si, zaskákali a hlavne sa veľa, veľa, veľa nasmiali.
Divadielko Agape ponúka svojim divákom od troch
do stotroch rokov veľa zaujímavých interaktívnych
projektov. Vlani deti videli Dúhový autobus, teraz
Kapitána Kotvičku a už sa tešia, čím ich Martin prekvapí na budúci rok. Ivetka Žáková potom deťom
čítala klasické rozprávky Karla Čapka O psíčkovi a
mačičke a Čechurova Maxispsa Fíka. Napriek tomu,
že dnes sú deti zavalené kreslenými filmami, ktoré 24
hodín denne chrlia detské televízne programy, nič na
svete nenahradí čaro čítanej rozprávky. Deti počúvali veľmi sústredene, čo je pre ne veľmi dôležité, lebo
dnes je veľkým problémom to, že deti nerozumejú
čítanému textu. Pustiť telku je pre zaneprázdnených
rodičov jednoduchšie, ako vziať do ruky knihu a čítať
deťom, ale rozhodne to nie je správne. V programe
sa potom predstavila bratislavská skupina bubeníkov Rytmika, ktorá naučila deti bubnovať a spievať
v tom správnom rytme. Toto sympatické hudobné
zoskupenie nielen vystupuj na podobných kultúrnych akciách, ale venuje sa aj organizovanie kurzov a workshopov bubnovania na rôzne bubny. Ak
sa chcete naučiť niečo z toho, čo na pikniku predviedli, prihláste sa na www.rytmika.sk. Večer sa, tak
ako vlani, konal koncert hudobnej skupiny Bonks, v
ktorej so svojimi kysuckými kamarátmi hrá aj Vlado
Kubalak z Veľkého Grobu. Po zotmení si ešte všetci
spoločne v letnom kine pozreli rodinný film, čo je už
dnes tiež rarita. Celkom ináč sa totiž pozerá z deky
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na lúke ako v multiplexe a je veľmi dobré, že si deti mohli užiť
i takýto zážitok. Myšlienku grobskeho pikniku by sme zhrnuli
asi nasledovne – Urobme si sami pre seba a všetci spoločne
deň plný zážitkov. Vytvorme priestor na stretnutie sa rodín,
priateľov, kamarátov. Nepotrebujeme na to tisíce eur na drahé komerčné vystúpenia pochybných umeleckých celebrít, ale
len deky, slnečníky, zmrzlinu a malinovku a samozrejme pár
miestnych nadšencov, ktorí ochotne všetko pripravia. A práve
tým by sme chceli poďakovať za pekný piknik.
pripravila: Eva Sudová

Oslávenkyňa
90-ročná
Emília Lantajová

V roku 2019 sme významné jubileum 90 rokov života oslávili s našou
spoluobčiankou Emíliou Lantajovou.
Pomohla nám, aspoň na chvíľu,
vkĺznuť do pracovného tempa bývalého režimu. Ticho a s pokorou
sme prijímali množstvo informácií a
zaujímavých spomienok z jej života
a zároveň sme obdivovali jej empatiu
a zanietenosť k súčasnému dianiu.
Prajeme oslávenkyni, aby ešte veľa
rokov dotvárala príjemnú rodinnú
atmosféru. Zároveň je zo srdca želáme, aby aj napriek súčasným problémom so zdravím s úsmevom na tvári
vstupovala do ďalších dní.
Mgr. Karin Uherová,
referentka OcÚ

Spoločenská kronika obce
december 2018 - máj 2019
Narodili sa:

Oliver Sloboda, Matias Kollárik, René Rajt,
Roman Mojžiš, Timotej Veselovský, Matúš Hoffer,
Marko Kollárik, Emma Hollá, Juliana Floreková

Uzavreli manželstvo:

Erik Kuki a Martina Ružičková

Opustili nás:

Ľudovít Andor, Michal Ingeli, Mária Kovalíková,
Milan Daniel, Helena Danišová, Emília Levárska,
Peter Marušinec, Miloš Škultéty, Peter Rigo, Pavol Šajben,
Jozef Krajčovič, Alexander Farkaš, Peter Lassú
spracovala: Mgr. Karin Uherová
referentka OcÚ
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II. ročník Na kolesách
po Grobe
V apríli sa vo Veľkom Grobe uskutočnil druhý ročník detských cyklistických pretekov Na kolesách po Grobe 2019.
Počasie vyšlo opäť na jednotku, aj napriek tomu, že ešte
pár hodín pred pretekmi to vyzeralo na poriadne upršaný
deň. Ani nepriaznivé vyhliadky však neodradili viac ako
stovku detí, ktoré sa plné odhodlania postavili na štart.
Deti boli rozdelené podľa veku na šesť vekových kategórií. Najmenšiu a najroztomilejšiu kategóriu tvorili deti
do dvoch rokov, najmladšie z nich nemalo ešte ani 1 rok.
Pri tejto kategórií sa trochu zapotili aj rodičia, ktorí trasu
absolvovali spolu s deťmi. Všemožne sa snažili podporiť svoje ratolesti, aby sa dostali do cieľa, či už tlačením,
ťahaním alebo poriadnym povzbudzovaním. Staršie kategórie to už zvládali ako profesionáli. Trasa sa tentokrát
rozšírila z bočných ulíc aj na hlavnú cestu a predĺžila sa.
Kým mladším deťom stačila trasa dlhá 200m (0-3r.), resp.
500m (4-5r.), staršie deti si zmerali sily na okruhu, ktorý
meral 1km. Podľa veku odbicyklovali v semifinále jeden
(6-7r.), dva (8-9r.) alebo tri okruhy (10-12r.). O definitívnych víťazoch rozhodli finálové jazdy, do ktorých z každej
kategórie postúpilo 8 najrýchlejších semifinalistov. Nikto
ani tento rok neodišiel s prázdnymi rukami. Všetci účastníci si okrem športových zážitkov domov odniesli medaile, balíčky s občerstvením a drobný účastnícky darček. Víťazi boli naviac ocenení pohármi a vecnými cenami, ktoré
môžu v budúcnosti využívať pri športovaní. Do organizácie celého podujatia sa už tradične zapojilo množstvo
dobrovoľníkov z radov miestnych občianskych združení,
ale aj jednotlivcov. Finančne tento projekt podporila Nadácia ZSE z programu Rozprúdime regióny 2018.
- Iveta -

