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Vážení občania,

dovoľte mi prihovoriť sa Vám
v čase blížiacich sa najkrajších sviatkov roka.
Vianočné sviatky sú obdobím, kedy sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, kedy si
sadáme k spoločnému stolu,
aby sme sa tešili z jedinečnej
sily, ktorej hovoríme rodinné
puto. Atmosféra týchto dní je
plná spomienok i očakávaní,
nič nie je bežné ani všedné.
Napriek tomu, že Vianoce sú
každý rok, ich čaro sa nedá
ničím nahradiť ani napodobniť. V tento sviatočný čas si
viac ako inokedy uvedomíme, že napriek dospelosti v
každom z nás drieme kúsok
malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká na nádherne
pripravený štedrovečerný
stôl, voňavú kapustnicu, žiarivý stromček a darčeky, ktoré
nás pod ním čakajú.
Vianočné sviatky sú tiež obdobím blížiaceho sa konca
roka a očakávania toho
nového. Skoro každý z nás si
nájde chvíľku na ohliadnutie
za tým, čo je za nami a na
malé úvahy o tom, čo nás
čaká. Vždy skúšame spomínať na veci, ktoré sa nám
podarili, na všetky úspechy a
radosti. Na neúspechy chceme rýchlo zabudnúť a keď je
to možné, zobrať si z nich ponaučenie do budúcna. Život
človeka je sám o sebe pestrý a

každého z nás určite postretli
zlé dni naplnené trápením a
nezdarom, ale aj dni radostné
a šťastné. A na tom dobrom
je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci začaté a nebáť sa
prekážok, ktoré určite počas
vytýčenej cesty prídu.
Aj samotná obec počas uplynulého roka prekonávala
prekážky, ale tešila sa aj z dokončených projektov a úspechov. Z tých najdôležitejších
spomeniem realizáciu nadstavby hasičskej zbrojnice,
prebiehajúce dokončovanie
fasády Zdravotného strediska, či výstavbu detského ihriska a workout ihriska, ktoré
sa podarilo zabezpečiť bez
nadmerného zaťaženia obecného rozpočtu vďaka aktívnej
snahe miestnych občanov.
Počas nasledujúceho roku
2020 nás čaká množstvo
výziev a zmien. Tou najvýraznejšou bude zmena v systéme
odpadového hospodárstva,
ktorá zároveň prináša nový
spôsob výpočtu ročného
poplatku za zber odpadu z
domácností. V tejto súvislosti
by som sa rád obrátil na Vás,
milí občania, s prosbou, aby
ste k tejto zmene pristupovali
zodpovedne a s otvorenou
mysľou. Neustále zvyšujúce
sa množstvo komunálneho
odpadu, ktorý sa hromadí na
skládkach a z toho vyplýva-

júci zlý stav životného prostredia už
nie je možné riešiť
inak, ako zmenou
v zmýšľaní každého jedného z nás.
Pevne verím, že si
na nový systém
zberu rýchlo zvyknete a koncom
budúceho roka
sa budeme môcť
pochváliť prvými
úspechmi v znižovaní celkového
množstva odpadu
vyprodukovaného
v našej obci.
Do roka 2020 má
obec aj mnohé ďalšie plány.
Vždy sa nájde niečo, čo je v
našej obci potrebné vybudovať, vylepšiť, či skrášliť. Na to
je však potrebné veľa úsilia,
projektov, ale i dobrej vôle,
spolupráce, ochoty a tolerancie. Využívam túto príležitosť
na poďakovanie sa všetkým,
ktorí doteraz akoukoľvek
formou a mierou prispeli
k zveľadeniu našej obce,
obohateniu jej kultúrneho i
duchovného života, či k jej
reprezentovaniu a propagácií
v širokom okolí. Verím, že aj
v nadchádzajúcom roku zostanete rovnako odhodlaní a
aktívni a zároveň, že budete
príkladom pre mnohých, ktorí
doplnia Vaše rady. Budúcnosť
obce je totiž hlavne v rukách
jej občanov.
Na záver mi, vážení oby-

vatelia Veľkého Grobu, dovoľte, aby som Vám v mene
zamestnancov obecného
úradu, poslancov obecného
zastupiteľstva, ale i v mene
svojom, poprial príjemné,
pokojné a požehnané vianočné sviatky plné vzájomného porozumenia, lásky,
spokojnosti a pohody. Prežite
ich v zdraví, šťastí a radosti.
Do Nového roku Vám želám
veľa sily a šťastia v každodennom živote, pevné zdravie,
vzájomný pokoj a harmóniu.
Rozdávajme okolo seba
dobrú náladu, usilujme sa
prekonať zlo dobrom, znášajme nedorozumenia a ceňme
si to, čo má naozaj hodnotu.
Nech sa Vám a nám spoločne
podarí realizovať ciele, ktoré
sme si predsavzali.
Viliam Rigo
starosta obce Veľký Grob

Hasiči vo Veľkom Grobe sa vzorne starajú aj o dorast
Hoci táto organizácia vznikla relatívne nedávno, určite je
jednou z najagilnejších a najúspešnejších v obci. V januári
si na výročnej členskej schôdzi odhlasovali plán práce
a hneď aj sa pustili do roboty. Prioritou bola rekonštrukcia
požiarnej zbrojnice, na ktorú získali dotáciu Ministerstva
vnútra SR vo výške 30 000.00 €. Stavebná firma realizovala
hrubú stavbu a členovia DHZ na dobrovoľníckych
brigádach dokončujú to, čo vedia a čo stíhajú, tak ako sa to
spieva v českej pesničke: „Ten umí to a ten zas tohle a všichni
dohromady uděláme moc.“ Všetky grobské organizácie
a spolky sa na jar zapájajú do upratovania v rámci Dňa zeme
a tak aj hasiči tento rok upratali a vyčistili sme koryto a
brehy. potoka. Zúčastnili sa aj akcie „Na kolesách po Grobe“,
ktorú organizovali mladí futbalisti a v súťaži Tesca Šanca na
prežitie získali financie na nákup zdravotníckeho vybavenia.
Úspešní boli i v nadácii ČSOB, kde získali dotáciu na
hasičský šport, Trnavský samosprávny kraj podporil ich
projekt zdravotníckych kurzov a projekt Hasíčatá športujú.
Všetci dobre vieme, že bez peňazí sa nič moc neurobí a tak
treba poďakovať všetkým donátorom, ktorí podporili prácu
grobských hasičov. Ešte v zime došlo aj na reálne zásahy, keď

Odovzdanie IVECO - ministerka Saková
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napríklad na ceste Pusté Úľany – Veľký
Grob, dostala vodička šmyk a členovia
DHZ robili technické zabezpečenie miesta
nehody alebo pri dopravnej nehode pri
cintoríne. Člen grobského DHZ Radoslav
Andor v lete zasahoval spolu s DHZ
Abrahám pri požiari rodinného domu
v obci Pusté Úľany. Aby zásahy hasičov
boli čo najúspešnejšie, zúčastnili sa v apríli
taktického cvičenia s povodňovými
vozíkmi na Čiernej vode a priebežne sa
zúčastňujú odborných školení, napríklad
školenia strojnej služby, ktoré organizovala
okresná organizácia DPO, školenia
pilčíkov, kurzu prvej pomoci, ktorý viedol
skúsený záchranár a taktického cvičenia
v Jelke. Najzaujímavejší bol septembrový
odborný výcvik členov zásahového
tímu vo Výcvikovom centre hasičských
a záchranárskych zborov v Lešti, kde
sú najlepšie podmienky na výcvik
profesionálnych i dobrovoľných hasičov
a záchranárov. Na taktický polygóne
hasičského charakteru tu prebiehajú
nácvik taktiky hasenia motorových
vozidiel pomocou hasiacej látky na
voľnom priestranstve, nácvik stabilizácie
havarovaného vozidla, vyslobodzovanie
osôb z vozidiel, nácvik postupu pri
určovaní priorít pri dopravnej nehode
a nácvik prvej pomoci postihnutým
osobám. Hasiči sa vzorne starajú aj

o
dorast a vychovávajú si svojich
nástupcov. „Malé hasíčatá“ súťažili na
brannom preteku v Gáni, kde získali 2.
miesto a detskej súťaže v Blatnom. Na
základnej škola v minulom školskom roku
fungoval i hasičský krúžok a všetky deti sa
nadšene zúčastnili júnového športového
popoludnia na futbalovom ihrisku, kde
si mohli vyskúšať niektoré hasičské
disciplíny. Dorastenci poctivo trénovali a
súťažili na pretekoch v požiarnom útoku na
nočnej súťaži v Blatnom. Hendikepom pre
nich bola naše stará prenosná striekačka,
ktorá nemôže konkurovať vytunovaným
mašinám ostatných družstiev. Na novú si
ešte budú musieť počkať, lebo cena naozaj
kvalitnej striekačky sa pohybuje okolo
5 000 €. Najväčšou udalosťou roka bolo
samozrejme odovzdanie novučičkého
hasičského auta Iveco Daily CAS 15, ktoré
im 17. júla 2019 v Galante slávnostne
odovzdala ministerka vnútra pani Denisa
Saková. DHZ Veľký Grob tak bol zaradený
do kategórie B celoplošne rozmiestnených
síl a prostriedkov so zásahuschopným
hasičským tímom v zložení: velitelia
zásahu Peter Kemény, Martin Palčo,
strojník Peter Vráb, hasiči Ľudovít
Gerbery, Radoslav Andor a Peter Jánošík.
Nové auto hasiči Grobanom predstavili na
Obecnom dni a mali sa veru čím pýšiť, lebo
teraz už môžu vyraziť k požiaru či inému
zásahu takpovediac
v plnej zbroji. Všetko
poriadne
oslávili
pri guláši kuchárov
Jožka Hrdlicu a Ruda
Ženiša, ktorí v súťaži
získali 3. miesto.
O odbornom raste
členov DHZ svedčí
aj
vymenovanie
Jožka Hrdlicu do
funkcie preventivára
obce a vytvorenie
kontrolnej
skupiny,
Branný pretek Plamienok Gáň
ktorá bude občanov

3

Radoslav Andor po zásahu
v Pustých Úľanoch
i firmy upozorňovať na potenciálne
nebezpečenstvá vzniku požiarov a iných
nebezpečných udalostí a havárií.
Ako každý rok, dozerali na hladký
priebeh triatlonu a Vianočnej sedmičky,
brigádovali, stretávali sa, trénovali,...
V budúcom roku by chceli dokončiť
rekonštrukciu
požiarnej
zbrojnice
a opakovane požiadali
Ministerstvo
vnútra SR o dotáciu a už dnes máme
informáciu, že obec získala 11 264 €. Hasiči
žiadali plnú sumu ako v tomto roku, teda
30 000 €. Rozhodne to nebude stačiť, ale
hasiči sa budú usilovať využiť túto dotáciu
čo najefektívnejšie.
Všetky obľúbené akcie pre deti sa
samozrejme budú konať aj na budúci
rok a aj penová show bude. Navyše sa vo
Veľkom Grobe v roku 2020 bude konať
okresné kolo súťaže Plameň, ktoré budú
členovia DHZ organizovať v spolupráci
s okresnou organizáciou DPO. Pokračovať
budú pravidelné tréningy a odborné
vzdelávania, či už formou školení alebo
taktických cvičení a to podľa hesla: „Ťažko
na cvičišti – ľahko na bojišti“.
Na záver hasiči ďakujú všetkým, ktorí
akoukoľvek formou prispeli k tomu, že na
konci roka 2019 môžu konštatovať, že to
pre nich bol rok najúspešnejší.
- Sudová -
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Jednota dôchodcov Slovenska vo Veľkom Grobe sa určite nenudí
Predseda tejto veľmi aktívnej organizácie Ing. Vojtech Andor, st. si pripravil
podrobný prehľad podujatí, ktoré seniori v roku 2019 absolvovali a mnohé
z nich aj zorganizovali. Hneď na Troch
kráľov si na výbore ujasnili plány na
celý rok a dali sa do práce. Začali kultúrou, keď sa v TV JOJ zúčastnili natáčania programu „Všetko čo mám rád“
s obľúbenými Kandráčovcami, ktorého
hosťami boli hokejista Miro Šatan (toho
prekvapila aj účasť jeho krásnej manželky Ingrid, ktorá v programe zaspievala)
a vtipná a elegantná Jarmila Lajčáková-Hargašová. Natáčanie bolo pre seniorov veľkým zážitkom, prešli aj krátkou
prípravou, ako byť správnym publikom
a celý program si naozaj užili. Ďalšie
predstavenie, ktoré navštívili v Ružinove, bol program nestarnúcej Máje Velšicovej. Vo februári nasledovalo Batôžkové posedenie, na ktoré tradične pozvali
dôchodcov z Čataja. Všetci sa príjem-

brigády na Deň zeme. Dostali za úlohu
vysadiť stromčeky, ktoré vďaka konexiám pána Andora st., ktorý bol kedysi
študentom otca majiteľky lesnej škôlky
v Topolčiankách pána dekana Špirku,
získala obec zadarmo. Zaujímavé informácie získali na zdravotnej prednáške,
ktorej súčasťou bola aj prezentácia hygienických potrieb značky Tena. Účasť
na akcii Mikroregiónu 11 plus Jedlá sta-

ne zabavili a domov si každý odniesol
niektorú z 82 tombolových cien.
Na marcové oslavy MDŽ pripravili chlapi z výboru posedenia pre svoje kolegyne. V apríli sa členovia klubu zúčastnili

rých materí, ktorá sa tento rok konala
v Hoste, je pre dôchodcov príležitosťou
prezentovať typické grobské špeciality.
V máji sa seniori zúčastnili spomienkovej slávnosti v Ivanke pri Dunaji, ktorá

sa konala pri príležitosti 100. výročia
úmrtia Milana Rastislava Štefánika a
členka klubu pani Ivančíková reprezentovala obec na okresnej súťaži v prednese poézie a prózy. V júni sa seniori vypravili na zájazd do Kostelca na Hané a
Buchlovic, kde si prezreli krásny zámok
a kostol sv. Martina a absolvovali tradičnú opekačku v Čataji. V júli sa zasa
vydali za kultúrou do Senca, kde koncertovali Kandráčovci a do Bratislavy,
kde si v Slovenskom národnom divadle
pozreli predstavenie Apartmán v hoteli
Bristol. Jeseň sa začala Gulášovou párty,
na ktorú do klubu pozvali priateľov z
Čataja a pár dní na to sa vypravili na
Termálne kúpalisko do Veľkého Medera, kde si užili krásne prostredie, teplučkú vodu a vodné atrakcie. Bol to krásny relaxačný výlet, akých by si seniori
zaslúžili aj viacej, lebo to pomáha ich
zdraviu a psychickej pohode.
Krojované bábiky ľudovej umelkyne
Terézie Nádašskej reprezentovali náš
región na výstave v Trenčine a tešili sa
veľkému obdivu návštevníkov a písali o
nich aj v novembrovom vydaní časopisu Tretí vek. Jesennej oslavy jubilantov
sa zúčastnilo 32 seniorov, ktorí sa výborne zabavili a spoločne oslávili všetky
guľaté životné jubileá. Čatajskí seniori
pozvali Grobanov na recipročné Batôžkové posedenie, ktoré je vždy príležitosťou na družné rozhovory, spev, zábavu
a dobrú náladu. Dôležitá bola okresná
prehliadka speváckych súborov, ktorá
sa konala v Galante a spevácka skupina
Grobanka na pódiu excelovala a bola
neoficiálne vyhodnotená ako najlepšia.
Po ukončení záhradných aktivít sa v
novembri začala pravidelná prevádzka
klubu seniorov, ktorí sa stretávajú každý
štvrtok o 14. hod. v klube dôchodcov.
Vzorne sa pripravili na podujatie Jedlá
starých materí vo Veľkom Grobe, ktoré
tento rok organizovali vinári a zároveň
na tradičné Vianočné trhy.
Podujatí a aktivít bolo tento rok naozaj
neúrekom a prajeme seniorom, aby si
svoj zaslúžený odpočinok v zdraví a aktívne užívali ešte ešte veľmi dlho.
- Eva Sudová -
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Veľkogrobský
triatlon 2019

Iba krátkou spomienkou sa
vrátime do horúceho leta a
pripomenieme si tohoročný
triatlon, ktorý mal opäť rekordnú účasť a podstatne lepšie počasie, ako ten vlaňajší.
Spomedzi viac ako stovky
účastníkov zvíťazil v kategórii
mužov Senčan Dalibor Riška z Triaxu Bratislava a najrýchlejšou ženou bola Diana
Ambrusová z 3NT Bratislava.
Zo zaujímavých osobností sa
triatlonu zúčastnili napríklad
hudobník Braňo Kostka, manžel Zdenky Studenkovej a známy slovenský moderátor Gregor Mareš, ktorí spoločne skončili na 78. a
79. mieste. Organizátori ďalej pokračujú aj na vylepšení dizajnu celého podujatia, ktoré sa v Veľkým Grobom spája nielen miestom
konania, ale aj pripomienkou unikátnej výšivkárskej tradície, a tak prispieva nielen k rozvoju tela, ale aj ducha všetkých účastníkov
a návštevníkov.
- Sudová -

Ako separujú u Žákovcov?
Mladú rodinu sme oslovili otázkou z titulku a dozvedeli sme
sa, že Žákovci sú vlastne zberateľmi plastového odpadu, ktorý
separujú nielen doma, ale často pozbierajú aj plastové odpadky,
ktoré sa im pripletú do cesty na prechádzkach do prírody. V obci
je takmer vzorný poriadok, ale
vo voľnej prírode, napríklad aj
okolo cesty, všade nájdete plastové
odpadky a to aj napriek jarnému
upratovaniu celého katastra.
Šoféri, ktorí sa vzorne starajú
o to, aby ich štvorkolesový miláčik
bol ako zo škatuľky, kľudne
vyhodia plastovú fľašu z okna.
Tak sa potom stáva, že nosič
kočíka malej Anabelky Žákovej
sa domov z prechádzky vracia
s netradičným nákladom, ktorý
putuje rovno do vreca na plastový
odpad a potom trpezlivo čaká na
mesačný zber vyseparovaných
plastov. Mesiac je dosť dlhá doba.
V každej domácnosti sa nazbiera
veľa plastov a tak sa stáva, že
tí, ktorí ho nemajú kde ukladať,
vyhodia plasty do popolnice.
Martin Žák má heslo – My
čistíme prírodu a príroda čistí nás,
lebo ako chlapec z bratislavskej
Petržalky si cení krásnu prírodu
okolo obce. Separovať odpad ho
naučila až jeho žena Evička, lebo doma v Petržalke sa to veru
nenaučil a dnes sa uvedomelo stará o to, aby sa ich dcérka mohla
prechádzať v prírode, ktorá nebude plná plastových a sklenených
fliaš, plechoviek, starého železa a čiernych skládok stavebného
odpadu.

Žákovci samozrejme separujú aj sklo a obaly, ktoré sa dajú
recyklovať v domácnosti ako napríklad zaváracie poháre,
nevyhadzujú. Väčšinu starý papiera od jesene do jari
využívajú na zapaľovanie v kachliach, ktorými vykurujú svoju
krásnu chalúpku. Vyradené
šatstvo dôsledne odkladajú do
kontejnerov Humany a snažia
sa, aby v ich popolnici, nebolo
nič, čo tam nepatrí. Nie sú však
„separovacími“ maniakmi. Robia
to prirodzene, tak, aby zbytočne
nezaťažovali životné prostredie,
ale na druhej strane nestresovali
svoj rodinný život. Možností je
veľa – kompostovať rozložiteľný
biologický odpad (to robia všetci
uvedomelí grobskí záhradkári,
ale poznáme aj takých, ktorí
do popolnice sypú aj pokosenú
trávu), nenakupovať všetko do
jednorázových plastových obalov,
ale hlavne sa vždy aspoň na
sekundu zamyslieť, či to, čo práve
odhadzujete do smetiaku, nemáte
dať do recyklácie. Likvidácia
komunálneho odpadu je drahý
špás a miera separácie výrazne
ovplyvňuje cenu, ktorú za ňu
musíme platiť. Každá uvedomelá
domácnosť,
ktorá
bude
separovaniu venovať aspoň minimálne úsilie, prispeje nielen
k tomu, aby naša krajina nebola jedna veľká skládka odpadu,
ale zároveň k tomu, aby sme za pár rokov neplatili za likvidáciu
odpadu horybilné sumy.
-eva-
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„Revolúcia“ v odpadovom ho

História odpadov a triedenia

V minulosti „Grobania“ žili hlavne
poľnohospodárskym spôsobom života.
Slovo odpad neznamenalo niečo, čo sa len
tak vyhodilo a nedalo znovu využiť. Všetko
malo svoj zmysel. Kolobeh javov v prírode
všetko zhodnotil. Postupná industrializácia
a s tým súvisiaci nárast konzumu, začal
produkovať odpad, nad ktorým sa nikto
nezamýšľal ako ho zhodnotiť. Počas
industrializácie prebiehala taktiež „revolúcia
plastov“. Kríza odpadov a ich opätovného
využitia sa začala prehlbovať. „Grobania“
začali riešiť problém takýchto odpadov
po „svojom“, a tak vznikli pre pamätníkov
známe skládky ako „Hliníky“, či „Baňa“
alebo skládka na Tarnokoch. V súčasnosti
naplno prekvitá tzv. konzumná spoločnosť,
v ktorej kupujeme aj to, čo nepotrebujeme,
a to, čo nepotrebujeme, skôr či neskôr
vyhodíme. Viaceré odpady majú škodlivé
účinky na životné prostredie, zásoby
spodných vôd i zdravie ľudí.

postupne prijímali prísnejšiu legislatívu,
čo vyústilo až k prijatiu zákona, ktorého
cieľom je dosiahnuť maximálnu mieru
separácie odpadu obyvateľstvom po
príklade západných štátov s rozvinutejším
odpadovým zákonodarstvom. V Holandsku
je napríklad miera skládkovania odpadov
iba 1,5%. Pre porovnanie priemer v
Trnavskom kraji v roku 2018 bol 60%.
Vo Veľkom Grobe máme oficiálnu mieru
separovania iba cca 13% (resp. miera
skládkovania cca 87%) a to je alarmujúce
číslo. Rozhodne sa nie je čím chváliť. Na
základe tejto miery, zákon znevýhodňuje
obce nedostatočne triediace odpad (viď.
tabuľka).V našom prípade platíme poplatok
v tomto roku 12 € navyše, za skládkovanie
každej tony zmesového odpadu. Budúci
rok to bude 24 € a v roku 2021 30 € ak
nezmeníme svoje návyky. Len pre úplnosť
uvediem, že produkcia za celú obec bola
v minulom roku takmer 660 ton zmesového
odpadu. Podstata tohto vládneho opatrenia

od prvého januára v roku 2019. Preto
predpoklad, že ak s tým nič neurobím
budú poplatky každým rokom výrazn
vyššie a vyššie.

Odpady vo Veľkom Grobe a nov
VZN č.4/2019, VZN č.7/2019

Vzhľadom na tieto skutočnosti sme
museli reflektovať vývoj a pokúsiť sa
zmierniť dopady plynúce na občanov
Veľkého Grobu zvýšeným finančným
zaťažením. Schválením všeobecne
záväzných nariadení ďalej len VZN
č.7/2019 o poplatkoch za odpady a VZ
č.4/2019 o odpadoch a nakladaní s nim
(dostupné sú k nahliadnutiu na OÚ a
na www.velkygrob.sk), predpokladám
postupné konsolidovanie stavu miestne
odpadového hospodárstva. Musíme s
uvedomiť VZN je z hľadiska legislatív
brané ako zákon. Podľa toho sa k nem
musíme stavať.
Nové VZN by takisto malo riešiť čiastoč
problém, kedy náklady na odpad

Vývoj legislatívy v skratke

V minulosti bola legislatíva o odpadoch
nesúrodá. Prvý zákon o odpadoch sa
prijal v bývalom Československu v roku
1991. Postupne sa začala naša legislatíva
v tejto oblasti rozvíjať, čo vyústilo v roku
2001 k prijatiu zákona o kategorizácii
odpadov. Vstupom do Európskej únie sme

je zvýšenými poplatkami za skládkovanie
doslova donútiť obce resp. občanov
separovať vyprodukovaný odpad. Odvoz
jednej tony zmesového odpadu nás
v minulom roku stál cca 75 €, v tomto to
už je 100 €! Vládne nariadenie začalo platiť

Poplatok za skládkovanie závisí od toho, koľko obec vytriedi
Položka

1
2
3
4
5
6
7

Úroveň vytriedenia odpadu

do 10 %
10 – 20 %
20 – 30 %
30 – 40 %
40 – 50 %
50 – 60 %
nad 60 %

Poplatok za tonu v eurách

2019
17
12
10
8
7
7
7

2020
26
24
22
13
12
11
8

2021 a nasledujúce roky
33
30
27
22
18
15
11

z domácností produkujúcich viac odpa
sú dotované domácnosťami s nižšou
produkciou odpadu v zmysle objemové
systému zberu. Ďalej sme v ňom jasne
definovali aké zložky separovaného odp
môžu obsahovať.
Zmesový odpad napr. nesmie obsahov
biologicky rozložiteľný materiál.
Najefektívnejším posunom v tomto
smere bude zavedenie zberu tzv. BIO
odpadu. Toto nie je žiadna novinka. Rie
bioodpad týmto spôsobom malo obecn
zastupiteľstvo už pred piatimi rokmi p
vzore okolitých obcí. Podľa štúdií môž
byť podiel spomínaného BIO odpadu
celkovom množstve komunálneho odpa
až 45 %. Vytvorením možnosti prenajat
špeciálnych BIO kontajnerov, budeme m
vykazovať vyššie množstvo separované
odpadu. Čo nám pomôže eliminovať
nedostatok v zákone, v ktorom sa nerie
domáce kompostovanie a jeho zarátava
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do separovaných zložiek. Zarátaním
by sa nám zvýšil podiel separovaného
odpadu, a tým pádom aj úroveň triedy
poplatkov za skládkovanie podľa tabuľky.
Následkom čoho by sa mali poplatky za
skládkovanie znížiť. Tým nehovorím, že by
sme nemali doma kompostovať. Ten kto
má možnosť nech tak robí! Nepriamo tým
znižuje podiel problémového zmesového
komunálneho odpadu. Dostatočne stále
NEKOMPOSTUJEME! Štatistiky hovoria
jasnou rečou! V roku 2015 bol podiel
zmesového odpadu v hmotnosti 537,23
ton no v roku 2018 to bolo až 658,96 ton.
Podotýkam, že príčinou nebol nárast
obyvateľstva. Napriek snahe obce obmedziť
množstvo BIO odpadu v zmesovom
odpade, kedy pristúpila k poskytovaniu
kompostérov občanom bezodplatne, bol
záujem malý. Rozdalo sa cca 60 kusov a na
ďalšie padá prach. Novinkou pre občanov
bude aj zmena intervalu odvozu odpadu
z týždňového na dvojtýždňový (cieľom je
šetrenie nákladov za odvoz). Občan bude
mať na výber z nádob v objeme 110 L, 120
L a 240 L. Každá domácnosť bude môcť
vyložiť kontajner na zmesový odpad len
jeden! Ten kto si prenajme aj nádobu na
BIO odpad, bude môcť vykladať kontajner
v rovnakom časovom intervale, avšak len
v mesiacoch od marca do novembra. Kto
si odmietne prenajať BIO nádobu bude
musieť kompostovať na svojom pozemku.
Komu nebude stačiť jedna nádoba na
zmesový odpad, bude mu za jednorazový
poplatok umožnená kúpa špeciálnych vriec
na odpad v objeme 120 litrov. VZN myslí aj
na dodržiavanie jeho znenia. Skontrolovať
Vaše odpady môžu osoby poverené
obcou. Nedodržanie VZN sa bude trestať
v priestupkovom konaní alebo blokovou
pokutou.

V novom roku do útoku!

VZN o odpadoch nadobúda účinnosť od
1. januára nového roku. Environmentálne
správanie a vzťah k prírode by mal byť
automatickou súčasťou našich životov.
Našim nezodpovedným správaním akoby
sme pľuli na múdrosť našich predkov.
Prehnitý konzum a pohodlnosť sú pre našu
spoločnosť sebazničujúce. Ak sa nad tým
hlbšie zamyslíme, v podstate sa vraciame
ku koreňom, kedy sa znovu snažíme využiť
všetok vyprodukovaný odpad. Je našim
zmyslom bytia zanechať zem v horšom
stave ako nám ju zanechali naši predkovia?
Budeme sa môcť s čistým svedomím pozrieť
do očí svojim deťom či vnukom alebo
sa budeme držať v duchu hesla: „po nás
potopa“? Stačí tak málo, aby sme zmenili
myslenie a začali každý sám od seba.
Separujme!!!			
pripravil: Rudolf Ženiš
poslanec OZ Veľký Grob

7
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Poľovnícka spoločnosť Veľký Grob hodnotí rok 2019
V hektickom čase medzi jesennou poľovačkou a poľovníckym plesom sme
navštívili predsedu spoločnosti Ing. Vojtecha Andora, ml., aby sme ho poprosili o stručné zhodnotenie končiaceho sa
roka 2019. Práve s šéfkuchárom dolaďovali plesové menu – bažantia polievka,
mäsko z jeleňa, srnca, daniela, diviaka a
polnočná poľovnícka kapustnica, budú
pre plesajúcich vynikajúcim gastronomickým zážitkom, rovnako ako bohatý
kultúrny program, hudobná skupina
Akord a moderátor Ivan Tuli Vojtek.
Po zimnom a jarnom dokrmovaní zveri sa na jar poľovníci zapojili aj do akcie
Deň zeme – upracme kataster a zorganizovali veľkú brigádu, v rámci ktorej vyčistili Zichyho potok a okolie hnojiska.
Celá činnosť spolku sa točí okolo poľovníckej chaty, ktorá sa stala nielen centrom
aktivít spolku, ale aj obľúbeným miestom
osláv a stretnutí. Ukázalo sa, že táto veľká
investícia je úspešná a priniesla očakávaný efekt. Toho roku sa tu konal Deň detí,
na ktorom sa nádejní budúci poľovníci
nielen zabavili, ale vďaka vtipnej prezentácii Tuliho sa veľa dozvedeli o miestnej
faune a zaujímavých živočíchoch, ktorí
žijú v revíri. Všetkých nemôžeme vymenovať, ale za zmienku stoja bobrie rodiny, ktoré sa zabývali v rašelinisku a veselo
devastujú okolité stromy a kolónie nutrií,
ktoré však do našej prírody rozhodne
nepatria. Podujatie spoluorganizovali
mladí futbalisti a členky Červeného kríža. V lete na chate organizovali strelecké preteky a po
nich Juniáles, ktorý si užili deti aj
dospelí. Pre deti pripravili skákací hrad a pre dospelých zábavu
s hudobnou skupinou Konopa,
Allanom Mikušekom a nechýbal ani Tuli. Workshop WO-DO,
podujatie o ktorom sme podrobnejšie písali už vlani, mali aj v
tomto roku úspešné pokračovanie, na ktorom sa zišli poľovníci,

ich psi a fotografi, ktorí milujú prírodu.
Na obecných dňoch získal poľovnícky
guláš šéfkuchára Vojetecha Andora, ml.
v ťažkej konkurencii 2. miesto a zúčastnili sa aj na tradičnej akcii Jedlá starých
materí. oľovníci sa však pripravovali aj
na zimu, vyčistili a vyvápnili krmelce a
opravili posedy v celom revíri. Vypravili
sa na Myjavu, kde sa zúčastnili spoločnej
poľovačky s PZ Bukovec a následne aj
zábavy z živou hudbou. V organizovaní
podobných podujatí chcú pokračovať a
pozvať do Grobu kolegov z iných častí
Slovenska. Ako sme spomenuli na začiatku, začali sa poľovačky a v decembri
ich ešte čaká odchyt živých zajacov, Svätoštefanský hon a poslednú poľovačku
majú naplánovanú na 28. decembra. Stav
zveri hodnotia vcelku pozitívne. Zajacov
a srnčej zveri je viacej, bažantov je bo-

hužiaľ menej, lebo premnožená diviačia
zver likviduje ich hniezda. Na jesennej
poľovačke sme si všimli, že všetci poľovníci boli zrelí muži až dedovia (tí si zaslúžia veľký obdiv za to, ako zvládli ťažký
terén a nepriazeň počasia) a na otázku,
ako je to s poľovníckym dorastom, sme
dostali zaujímavú odpoveď. Poľovníctvo
mladých mužov a ženy asi veľmi nezaujíma a až v strednom veku sa začnú zaoberať myšlienkou tráviť viac času v prírode
a prostredníctvom poľovníctva pomáhať
prírode. Výnimkou sú tradičné poľovnícke rodiny ako Andorovci, kde sa táto
láska dedí z pokolenia na pokolenie. Pani
Marta Andorová vtipne pripomenula
ešte jednu dôležitú vec, poľovníci musia
mať tolerantné manželky, ktoré majú pochopenie pre túto ich vášeň.
- eva -
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Grobskí vinári držia pri živote zvyky našich dedov
Vinárstvo a vinohradníctvo malo vo Veľkom Grobe bohatú
tradíciu a hrozno sa v dedine pestovalo na približne 60
hektároch. Nešťastný osud postihol veľkú časť kvalitných
vinohradov, ktoré boli nenávratne vyklčované a takmer sa stalo,
že pojem grobské víno mohol zaniknúť, samozrejme mimo
záhrad jednotlivých vinárov. Ťažko je plakať nad stratenými
vinohradmi, ale asi ešte ťažšie je vysadiť nové a pokračovať
v krásnej tradícii, hoci miestny chotár má na pestovanie hrozna
výborné podmienky. Pre domácich je známa odroda takzvaný
Grobský červený Talián, ktorá je takpovediac miestnym
folklórom a obľúbenou témou diskusií grobských vinárov,
ale podmienky sú vhodné na pestovanie Veltlínu zeleného,
Rizlingu vlašského alebo Silvánu zeleného. Transformáciou
miestneho zväzu záhradkárov vzniklo spoločenstvo vinárov
a vinohradníkov, ktoré je súčasťou združenia Malokarpatskej
vínnej cesty. Tá sa totiž začína (alebo končí) u najväčšieho
grobského vinára – Jara Uhera, ktorý sa každoročne zapája
aj do osláv sviatku svätého Urbana, patróna vinohradníkov.
Združenie MVC organizuje množstvo podujatí pre milovníkov
vína a je subjektom, ktorý výrazne prispieva k rozvoju
vinohradníctva, ale aj vinnej turistiky v našom regióne.

Malokarpatská vinohradnícka oblasť je jednou zo šiestich
slovenských oblastí a siaha od južných svahov Malých Karpát
až po okolie Hlohovca, Skalicu a Veľký Grob.
Počet členov vinárskeho spolku je premenný, ale zdravé jadro
organizuje každoročne niekoľko zaujímavých podujatí. Členovia
majú zväčša malé záhradné vinohrady, prípadne hrozno na
ďalšie spracovanie dokupujú, ale ambíciou predovšetkým
novej generácie je tento stav zmeniť a prinavrátiť grobskému
vínu jeho niekdajší význam, zlepšovať sa v technológiách,
ale popri tom nezabúdať na tradície a držať pri živote zvyky
a postupy našich otcov a dedov. Na prvú marcovú sobotu
každoročne organizujú ochutnávku svojich vlastných vín, na
ktorej prezentujú to najlepšie, čo sa im podarilo vypestovať.
Treba povedať, že ich vína si v ničom nezadajú s produkciou
známych malokarpatských vinárov, ale chýba im iba lepšia
reklama, marketing a predovšetkým väčšia produkcia. A práve
to je úloha pre mladých členov spolku. ento rok vinári obdržali
takzvaný putovný pagáčik a boli organizátorom grobského
kola akcie Jedlá starých materí. Svoju úlohu zvládli na výbornú
a tak ako na viacerých iných podujatiach, vzorne sa starali
o pitný režim všetkých návštevníkov. Pretože tam, kde je víno
a dobrá muzika, tam sa dá baviť do
rána ... s mierou. Po Vianociach
opäť chystajú tradičnú lokálnu malú
vínnu cestu, počas ktorej chodia
ochutnávať ku kolegom vinárom na
horný, stredný i dolný koniec dediny.
Okrem koštovania sú samozrejme na
programe ochutnávky dobrôt gazdín,
diskusie a družné debaty. Prajeme
vinárom vo Veľkom Grobe, aby sa
im podarilo vysadiť nové vinohrady,
vypestovať kvalitné hrozno a vyrobiť
lahodné víno, tak ako sa to darilo ich
dedom a pradedom. Prísľubom je
nadšenie mladých odborníkov, ako
je Braňo Lányi, ktorý získal odborné
osvedčenie znalca a hodnotiteľa
vína, lebo bez odborného vzdelania
sa v tejto špecifickej oblasti nedá
napredovať.
No a na záver – pripite si „Na zdravie
lahodným grobským vínkom“
- Eva Sudová -

Život vo Veľkom Grobe

10

Peter Šelinga – športovec telom i duchom

Začala by som otázkou: Koľko čitateľov
grobských novín pravidelne športuje
a koľko z nich dosahuje úspechy na
domácej i medzinárodnej úrovni? Je
pravdou, že športovcov je vo Veľkom
Grobe určite viac ako je slovenský
priemer a viacerí z nich sú veľmi úspešní,
ale jeden je predsa len špecifický –
vozičkár Peter Šelinga. Napriek tomu,
že sa vzdal účasti v slovenskej hadbikovej
reprezentácii, zúčastnil sa aj v tomto
roku mnohých cyklistických pretekov
a o tom najzaujímavejšom nám čoto porozprával.
Metrostav Handy
Cyklo Maratón – Cesta za snem je
unikátne športové podujatie, na ktorom
štvorčlenné a osemčlenné tímy musia
v časovom limite 111 hodín prejsť 2 222
km. Tohoročný siedmy ročník preteku
sa konal v auguste, štart a cieľ bol na
pražskej Kampe a pretekári prešli celú
Českú republiku a navštívili aj Poľsko
a Slovensko. Pojem „navštívili“ je trochu
zavádzajúci, lebo pretekári si za celých
2 222 km „užili“ iba nie veľmi kvalitné
cesty, teplo, dážď, búrku, prach a špinu,
spanie v aute, prenášanie handbiku cez
rozostavaný most, takmer nezjazdné
lesné cesty, dážď, časovky, únavu,
krátky oddych a znova na cestu, dážď,

prach, defekty, vyčerpanie, kilometer za
kilometrom... Peter bol členom československého tímu Crystalex Nový Bor,
v ktorom pretekali štyria handbikeri
(ostatné tímy mali maximálne dvoch)
a skončili vo veľmi náročnej konkurencii

na 18. mieste s celkovým časom 3 dni 17
hodín 49 minút a 50 sekúnd. Tento pretek
má samozrejme aj charitatívny rozmer
a aj Petrova účasť prispela k tomu, aby
mladý nádejný český handbiker Alois
Serbus získal financie na nový pretekársky
bicykel, lebo cena špičkového handbiku
je približne 10 000 až 15 000 € a to vlastne
aj bolo hlavným dôvodom, prečo sa Peter
vzdal reprezentácie a jazdí si takpovediac

pre radosť. Druhou Petrovou športovou
disciplínou je biliard a napriek tomu, že
vo Veľkom Grobe už nie je biliardový
stôl a tak trénuje v Trnave, stále dosahuje
vynikajúce výsledky. Vlani bol víťazom
slovenskej ligy a tento rok si titul „prehral“
v poslednom kole, ale aj striebro je predsa
drahý kov. Najviac sa mu tento rok
darilo na Majstrovstvách Európy mužov,
žien a vozíčkarov Dynamic European
Pool Championships v talianskom
Trevise. Slovenskí vozíčkari majú veľmi
úspešný tím a každý rok absolvujú deväť
ligových turnajov, Medzinárodný turnaj
Memoriál Ladislava Šrameka, ktorý
sami organizujú a Turnaj troch národov,
ktorého sa zúčastnia hráči z Nemecka,
Rakúska a Slovenska. Najlepší vozičkári
dnes trénujú s najlepšími „chodiacimi“
hráčmi, ale Peter objektívne zhodnotil,
že zahraničné tímy sú ďaleko lepšie
pripravené, majú špičkový servis,
trénerov, lekársky doprovod, masérov,...
a tak je ťažké im konkurovať. Napriek
tomu si svoju športovú kariéru v zdraví
užíva a doma vo Veľkom Grobe trénuje
a relaxuje pod dohľadom svojej
najväčšej fanynky – manželky Ivetky.
- ES -
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Úspešný rok Občianskeho
združenia Búda team

Pána lekárnika Štefana Ingeliho sme „vyspovedali“, aby sme vám, čitateľom, priniesli nové informácie o práci tohto veľmi aktívneho občianskeho
združenia, ktoré určite nemusíme nikomu predstavovať, lebo sme o ňom už viackrát písali.
Dozvedeli sme sa, že rok 2019 bol pre členov
združenia od začiatku veľmi náročný, a to predovšetkým vďaka dvom grantom, ktoré získali od
Nadácie ČSOB na projekt Pod vŕbami a následne
od Nadácie ZSE z programu Rozprúdime regióny na projekt Veľkogrobský rozprávkový les. Ale
musíme začať od začiatku. Pamätníci si istotne
spomínajú na to, ako sa kedysi pri rybníku Rašelina, Pod vŕbami, organizovali majálesy a rôzne
kultúrno-spoločenské aktivity. Po mnohých rokoch už však bolo toto miesto takmer zabudnuté
a zarástlo náletovou zeleňou. Rybárov z Búda teamu napadlo vrátiť tomuto priestoru pôvodný ráz
a pripravili projekt na vybudovanie oddychovej
zóny, ktorú by tvorili tri altánky a ohnisko na vyčistenej lúke pri jazere medzi
stromami. Areál bolo napred potrebné vyčistiť, zrovnať terén, vybudovať altánky, ohnisko, prístupový chodník popri plote bývalého JRD, ktorý už dávno
zarástol burinou, agátmi a kríkmi a pripraviť miesto na parkovanie. No jednoducho práce ako na kostole a to všetko dobrovoľnícky, lebo dotácia na projekt
ledva pokryla náklady na materiál. Ale to partii Búda teamu nevadí, nadšene
sa dali do práce a do jari vyrástol kúsok od rybníka krásny areál, ktorý bude
slúžiť všetkým návštevníkom, a určite privedie do tohto poetického prírodného prostredia ďalších. Namiesto náletovej zelene vysadili trávu a naokolo mladé stromčeky a Roderik Sedlák s dcérou dozdobil areál krásnym totemom. Pri
Rašeline vznikol aj náučný chodník, ktorý na zatiaľ štyroch tabuliach prináša
milovníkom prírody zaujímavé informácie o faune i flóre tohto unikátneho
prírodného areálu, ktorý je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Uľanská
mokraď. A aká bola „zaťažkávajúca skúška“ tohto veľkého diela? Búda team
spolu s ďalšími dobrovoľníkmi zorganizoval Veľkogrobský rozprávkový les –
podujatie, na ktorom sa zabavili deti, rodičia, ba aj celé rodinné výpravy a to
nielen z našej obce, ale aj hostia zo Senca, Réci a Pustých Uľan. Usporiadatelia
boli trochu zaskočení takou bohatou účasťou – prišlo asi 500 ľudí, ale operatívne to hravo zvládli a všetci účastníci nadšene hodnotili toto podujatie
samými superlatívmi. V konkurencii mnohých iných veľkogrobských akcií
bolo toto nové podujatie v krásnom prostredí pri jazere jedno z najvydarenejších. Zásluhu na tom majú predovšetkým pracovití členovia a priaznivci Búda
teamu, ale ráta sa aj podpora svätého Petra, ktorý na prvomájové doobedie
zabezpečil krásne slnečné počasie. Po dobre vykonanej práci chlapi ani trochu
neoddýchli, lebo 18. mája 2019 štartoval tradičný splav, ktorého sa tentoraz
zúčastnilo rekordných, približne 130 zdatných vodákov. Na splave je vždy najdôležitejšie to, aby sa nikto neutopil a to sa podarilo. Dôležité je však aj to, aby
sa všetci domáci i cezpoľný vodáci dobre zabavili, stretli sa s priateľmi, užili si
krásnu prírodu na brehoch Zichyho potoka a to sa tiež podarilo. Ďalším zaujímavým projektom bolo vybudovanie workoutového ihriska pri futbalovom
štadióne. Street workout (v preklade cvičenie na ulici) sa dnes aj na Slovensku
teší veľkej popularite. Toto cvičenie je veľmi populárne v zahraničí a je skvelé
pre udržanie kondície celého tela. Vďaka podpore dotačného programu VÚC
Trnava mohli členovia Búda teamu vybudovať takéto ihrisko pre všetkým občanov obce. A keďže už majú veľkú prax v stavaní altánkov, postavili jeden aj
vedľa detského ihriska, aby si deti i rodičia mali kde posedieť. Teraz už len
potrebujú zazimovať areál Pod vŕbami a na jar sa chystajú dokončiť už spomínaný chodník pre peších a cyklistov a dobudovať parkovisko. Nemalá práca
bude aj s udržiavaním altánkov, aby vydržali čo najdlhšie slúžiť rybárom, ale
aj ostatným návštevníkom, ktorí si radi urobia výlet či vychádzku k Rašeline.
Vždy je dobré, keď sa aktívnym ľuďom darí získať dotácie na svoje projekty,
lebo im to výrazne rozšíri možnosti prispieť k zlepšeniu života celej komunity. Svojou dobrovoľníckou prácou a financiami donátorov vedia realizovať
naozaj zmysluplné projekty, ktoré nielen ich, ale aj ostatných, vylákajú von do
prírody.
- ES -
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Miestny spolok
Slovenského
Červeného kríža
vo Veľkom Grobe
Pani Katarínu Šmahelovú sme oslovili,
aby nám čo-to povedala o tohoročných
aktivitách ich organizácie. Dozvedeli
sme sa, že už v apríli sa členovia Slovenského červeného kríža tak, všetky spoločenské organizácie, zapojili do každoročného jarného upratovania obce, lebo
všetci dobre vieme, že čistota je pol zdravia. V máji sa členovia SČK vypravili na
zájazd do krásneho moravského mesta
Kroměříž, aby si pozreli výstavu kvetov
Floria jaro 2019. Spoločne strávené chvíle v krásnom prostredí určite prispeli k
utuženiu kolektívu a načerpaniu síl, lebo
hneď na to, organizovali v kultúrnom
dome oslavy Dňa matiek. Deti z materskej a základnej školy pripravili kultúrny
program na ktorom sa všetci spoločne
dobre zabavili. Deti milujú vystupovanie
pred obecenstvom a niet lepších divákov,
ako ich milované mamičky a babičky.
K téme kvety by sme ešte chceli pochváliť pani Evu Tallovú, členku SČK, ktorá
sa pravidelne stará o kvetinovú výzdobu
v centre obce a od jari do zimy vyzdobuje veľké kvetináče zeleňou. Poľovníci
organizovali na svojej chate Deň detí a
keďže sú to samí chlapi, prizvali si na pomoc šikovné žienky z Červeného kríža,
aby pripravili program pre deti a zároveň
jedným okom stále bdeli nad tým, aby sa
deti v zápalu hier nezranili. Na jeseň sa
vypravili za kultúrou a to do Slovenského
národného divadla na predstavenie Bál,
na motívy poviedok Boženy Slančíkovej
– Timravy. Dobrou vizitkou kultúrnej
úrovne obyvateľov Veľkého Grobu je, že
divadelného predstavenia sa zúčastnilo
70 občanov. Keďže pani Katarína učí v
Pustoúľanskej základnej škole, pridala aj pozitívne informácie o úspechoch
žiakov, ktorí sa zúčastnili súťaže zdra-

votných hliadok mladých zdravotníkov.
Vidno, že o kvalitných zdravotníkov nebude mať obec núdzu ani v budúcnosti.
Z aktivít Červeného kríža sa, bohužiaľ,
vytratilo organizované darcovstvo krvi,
ktoré si každý darca rieši individuálne
a tak nemajú prehľad o ocenených darcoch. Na stránke redcros.sk je stručný
návod, ako získať niektoré z ocenení za
darcovstvo krvi, ale určite bolo lepšie,
keď toto oceňovanie organizovali miestne spolky Červeného kríža. Na budúci
rok majú v pláne aj zvyšovanie kvalifikácie niektorých členov formou absolvovania školenia, ktoré v obci organizujú ha-

siči z DHZ (tento rok sa im nepodarilo
toto školenie absolvovať), lebo na mnohých kultúrnych a spoločenských podujatiach je potrebná odborná zdravotnícka pomoc, ktorá by mala byť základnou
náplňou práce miestnych organizácií.
Na záver roka sa členovia Červeného
kríža každoročne vypravia na Vianočné trhy do niektorého krásneho mesta
v blízkom zahraničí, boli už v Krakove,
Budapešti a tento rok sa chystajú do Českého Krumlova, Českých Budějovic a
prekrásnej Telče. Taký krásny záver celoročnej práce im môžeme závidieť.
- Sudová -
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