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Kiež by sme v nás kúsok Vianoc našli 
každý deň počas celého roka...

Malé deti majú kúzelné myslenie, veria v 
zázraky a rôzne bytosti. Sviatky prežívajú 
v očakávaní, že sa im splnia želania, lebo 
do detského sveta patria kúzla a čary. Pre-
to vianočné obdobie prežívajú ako čarov-
né, plné mystiky. 

Dovolím si ponoriť sa do spomienok, o 
ktorých pravde som presvedčený.

Blížiace sa vianočné sviatky boli vždy zna-
kom postáv Popolušky, Mikuláša, Mrázika 
a tí skôr narodení ich spájajú so spomien-
kami na detstvo. Tých spomienok je ne-
spočetné množstvo.
Ak sa vrátime do detských čias, spome-
nieme si, ako sme si čistili topánky, dáva-
li ich pred spaním do okna a tešili sa na 
sladkosti, ktoré priniesol Mikuláš. O nie-
koľko týždňov sa začalo s prípravou rôz-
nych dobrôt na štedrovečerný stôl, zatiaľ 
čo ukryté darčeky a vôňa stromčeka nám 
umocňovali pocit blížiaceho sa čarovného dňa. 

Skutočný symbol Vianoc si uvedomíme až v dospelosti, keď si pri 
štedrovečernom stole v hĺbke duše spomenieme na najbližších, 
ktorí už nie sú medzi nami, a radujeme sa z času stráveného v 
rodinnom kruhu. Žijeme v období inakosti, v ktorom sa naše hod-
noty celkom líšia od tých, ktoré sme mali v minulosti. Veľakrát 
nám náš uponáhľaný životný štýl prináša pocit prázdnoty a vcítiť 

sa do druhého na bežnej úrovni je na ťarchu, 
no počas vianočných sviatkov máme šancu 
spomaliť a mať jeden k druhému bližšie. Pa-
radoxne, možno aj práve preto, že počas tých-
to sychravých dní myslíme aj na tých, ktorí 
sú počas Vianoc opustení v nemocniciach, 
domovoch dôchodcov či na ulici. Vianoce vy-
jadrujú lásku v rôznych podobách, všetko je 
tak krásne.

 Vianoce prichádzajú a po niekoľkých dňoch 
odchádzajú. S ich príchodom vchádza do nás 
pokora a milota, škoda však, že nie je v ich 
moci pri odchode odniesť so sebou aj všetku 
ľudskú zlobu a zášť.
 
Každý si praje, aby Vianoce boli veselé a plné 
radosti. Toto prajem aj ja našim obyvateľom. 
Prajem vám všetkým, aby ste na tomto po-
zemskom svete, kde máme iba prechodný po-
byt, nielen brali lásku, ale ju ešte viac plnými 

hrsťami rozdávali. Prajem vám, aby ste zasievali medzi ľudí iba 
zrnká pokoja, pretože čím viac týchto zrniek zasejete a venujete 
im vašu starostlivosť, tým bohatšia bude úroda. A, samozrejme, 
prajem, aby vás neopúšťalo šťastie a aby vám ostalo verné zdra-
vie. Zároveň vám prajem do nového roku 2022 to, človek najviac 
potrebuje – zdravie.

Veselé Vianoce a úspešný, šťastný rok 2022!
Viliam Rigo, starosta obce Veľký Grob

Láska, Božia láska, je najväčšia moc. 
Chráňme si ju, veď ona aj dnes robí zázraky.

Grobského a čatajského pána farára Jána Sucháňa som navští-
vila na fare v Čataji, aby som sa ho opýtala, ako žije on a aj jeho 
farníci, poslucháči i čitatelia...

• Teda na úvod prvá otázka, pán farár, ako žijete?
- Ďakujem za otázku, ja dobre, som zdravý, ak nerátam nejaké 
to pobolievanie v krku. Snažím sa držať sa v kondícii, aj si zacvi-
čím, aj si zabehám a hlavne sa usilujem udržiavať si čistú myseľ. 
Nepozerám večerné televízne správy ani reklamy, aby som za-
spával s pokojnou mysľou.

• A ako žijú Vaši farníci?
- Sme v kontakte a môžem povedať, že sa tiež snažia byť pozi-
tívne naladení, hoci doba je, aká je. Ak to porovnám s prvou vl-
nou Covidu, mám pocit, že na začiatku boli ľudia obozretnejší, 
pokornejší, mali väčší rešpekt a poctivejšie dodržiavali pravidlá. 

Všetci sme sa učili, od tých naj-
vyšších až po tých najnižších, 
ako sa s tým vyrovnať, ako to 
prijať. Spomínam, ako som cez 
sviatky chodil autom za farník-
mi prázdnymi cestami, okolo 
ktorých boli lesné zvieratká a 
všade okolo bolo ticho a po-
koj. Bola to akási očista v nás aj 
okolo nás. Dnes sme viac upo-
náhľaní, nervózni, na cestách 
stretávam agresívnych vodičov. 
Akoby všetci hekticky chceli 
dobehnúť to, čo zameškali. Medzi nami je veľa sebectva, egoiz-
mu, nenávisti, ale ja nestrácam dôveru a nádej, lebo vždy tu boli, 
sú a budú ľudia, ktorí nám budú prinášať radosť a optimizmus.  
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• Kde vidíte príčinu tejto situácie?
- Často si spomínam na pre mňa osobne dôležité roky či uda-
losti, ktoré ovplyvnili môj život. Ako v roku 1968 prišli „Rusi“ 
do Československa a vo mne padlo všetko narozprávané v škole 
aj v spoločnosti o priateľstve so Sovietskym zväzom. Ako som 
vítal november 1989, za ktorý som veľmi vďačný. Už vtedy som 
si ale uvedomoval a nebol som asi sám, že sloboda nám akoby 
spadla do lona bez nášho vlastného pričinenia. 
Viem, že človek, ľudia, spoločnosť, my všetci sa musíme stále 
aj veľa učiť, snažiť, tvoriť, aby sme si aj niečo zaslúžili. A tým 
myslím na slobodu. Aby sa človek oslobodil, to sa nedá zvonka. 
Mohli nám slobodu doniesť na zlatej tácke, ale prešlo 30 rokov a 
len teraz sa ukazuje, kde sme, kde sa nachádza naša spoločnosť. 
Zdá sa, ako keby sme si ešte málo vytrpeli. 
V prvej vlne sme zdravotníkom spievali a ďakovali sme im za 
ich obetavosť a dnes mi je smutno, keď počúvam, ako sa k nim 
niektorí ľudia správajú. Sú agresívni aj voči predavačom v ob-
chodoch a kladiem si otázku: „Kde to žijem?“ Niečo veľmi dô-
ležité nám chýba. 
 
• Viete pomenovať, čo nám chýba?
- Chýba nám poznanie a hodnoty. Pre mňa je to človek, svet a 
Boh a ak chceme inak ‒ duchovno. Ak táto „trojica“ nefunguje, 
ak človek nemá bázeň, úctu a pokoru pred človekom, pred prí-
rodou, pred životom, pred Bohom, vyzerá to tak, ako to dnes 
vidíme. A potom nám chýbajú osobnosti, a to ako v politike, tak 
aj v náboženstve. Máme veľa politikov, ale nemáme štátnikov. 
Niektorí politici, nech mi prepáčia, sú chudáci, v niektorých zo-
stalo marxistické myslenie, nevedia, že nie sľuby, ale slovo robí 
človeka človekom. Nedávno som si v mobile našiel videjko, v 
ktorom jeden z nich, pokiaľ bol pri moci, tvrdil, že je to jeho 
vlastný recept a že ak sa on a jeho strana dostanú do opozície, 
odíde z politiky. Veď by bolo hanbou pre politika, ktorý bol pri 
moci štyri alebo osem rokov, aby odišiel do opozície a zostal v 
parlamente. Dnes je tam a šíri okolo seba nenávisť. Toto videjko 
by mala televízia vysielať 24 hodín denne, aby ľudia aj tam kdesi 
ďaleko na lazoch videli, komu veria.  V náboženstve mám na 
mysli osobnosti, ako bol kardinál Tomášek alebo biskup Gábriš, 
ktorí sa aj v ťažkých časoch otvorene hlásili k pravde a spravod-
livosti a nielen pasívne...
Som pyšný na ľudí, obyčajných ľudí (nemyslím stranu), ktorí 
pracujú, starajú sa o svoje rodiny, robia aj prácu navyše, vedia 
pomôcť tam, kde je potrebné.

• Čo Vás tento rok potešilo, pobavilo? V lete sa atmosféra 
uvoľnila, zažili ste niečo veselé?
- Spomínam si na jeden manželský pár, ktorý sa rozhodol vyslú-
žiť si sviatosť manželstva v našom kostole. Obrad sme pripravili, 
všetko sa udialo tak, ako má byť. Oni si priviedli aj svojho orga-
nistu, ktorý ma po obrade počkal vonku pred kostolom a vra-
vel: „Ja už viem, kde vznikol Covid, pozrite sa, čo som odfotil.“  

V mobile mi ukázal nápis: „Prosím, zatvárajte dvere, sú tu neto-
piere!“ Už oddávna máme na chóre na dverách do veže tabuľku 
s týmto nápisom. 

• Jeden pozitívny fenomén tejto doby je viacej novorodenia-
tok, lebo keď ľuďom obmedzili kultúru, šport a zábavu, viac 
sa venovali svojim rodinám. Mali ste aj Vy viacej krstov?
- Áno, bolo to cítiť, pár nedieľ po sebe sme mali krsty. Počas Co-
vidu veľa ľudí zomrelo a možno práve život takto prejavil svoju 
silu. 

• Aj vo Vašom okolí odišlo viac ľudí ako inokedy? 
- V tej prvej vlne ani nie, ale teraz sme už mali viac pohrebov a 
aj mne odišlo dosť blízkych ľudí.  

• Po tvrdom lockdowne nastáva trocha uvoľnenejší režim, 
ako ste na to pripravení?
- V našich kostoloch sme nemali nijaké problémy. V lete, kto 
chcel, mohol sedieť aj vonku na lavičke. Respirátory a rozostupy 
boli samozrejmosťou a všetci ľudia sú disciplinovaní, inteligent-
ní. 

• Ako pokračujete vo svojej práci rozhlasovej a literárnej?
- V Slovenskom rozhlase mávam každú druhú sobotu ranné 
zamyslenie a v súkromnom rádiu utorkovú reláciu, ktorú ro-
bím s viac než dobrým kamarátom Slavom Jurkom, športovým 
komentátorom. Pred Vianocami mi vyšla nová knižka „Zamys-
lenia“, do ktorej som povyberal relácie na rôzne témy od roku 
2019 až do 2021. Pokračujem v tom, čo som si predsavzal na 
začiatku, že v prvom rade sa budem s ľuďmi rozprávať, ľudom 
rozprávať a zároveň ich počúvať. Duchovná atmosféra v kostole, 
kde sa stretávame, prináša obohatenie obidvom stranám. Nie-
kedy sám žasnem nad tým, akú príjemnú atmosféru vytvoríme 
v našom chráme. 
 
• Aké je Vaše vianočné želanie všetkým ľuďom dobrej vôle?
- Aby sme boli ľuďmi. Stará pravda hovorí, že na Vianoce pri-
šiel medzi nás  Boh ako človek. Prišiel ako malé dieťa, čo už 
samo osebe je zázrak. Prišiel bez fanfár, skromne, očakávaný, ale 
zároveň aj neprijatý, zavrhnutý, podceňovaný, ponižovaný. On 
keď vyrástol v dospelého muža, všetko to, čo sa doma, ale aj od 
učiteľov naučil ‒ dobro, pravdu, lásku a spravodlivosť ‒ bránil až 
na kríž, nezradil. 
Opatrujme toto Božie dieťa v nás, ono má riešenie aj na naše 
problémy. On najmocnejšie prejavil svoju moc lásky na kríži, 
keď sa modlil a prosil za tých, ktorí mu ubližovali: „Bože odpusť 
im, nevedia čo robia.“ 
Láska, Božia láska, je najväčšia moc, chráňme si ju, veď ona aj 
dnes robí zázraky. Prajem čitateľom pokojné a požehnané via-
nočné chvíle. 

- Eva Sudová- 
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Zasa tu máme december, Vianoce 
sú za dverami, ale dvere nádherné-
ho Harmincovho chrámu Božieho 
vo Veľkom Grobe sú zatvorené pre 
lockdown, tak ako dvere všetkých 
slovenských kostolov. Covid-19 sa 
stáva neoddeliteľnou súčasťou náš-
ho každodenného života a hoci sa 
nám to vôbec nepáči, musíme reš-
pektovať všetky protipandemické 
opatrenia. 

• Pána farára Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania Mgr. Pav-

la Kollára sme sa opýtali, ako veľmi táto situácia zasahuje do 
života jeho farníkov?
- Do života členov cirkevného zboru zasahuje táto situácia ob-
medzení súvisiacich s ochorením Covid-19 vo všeobecnosti 
rovnako, ako do života všetkým ostatným ľuďom. Čo sa týka 
bohoslužobného života, tak je to, myslím, rôzne. Obmedzenie 
konania služieb Božích sa dotýkalo a dotýka tých členov cir-
kevného zboru, ktorí sa pravidelne zúčastňujú bohoslužieb, 
ktorí ešte spoločné uctievanie živého Boha nevyradili zo svoj-
ho osobného prejavovania, vyznávania a prežívania viery. To je, 
myslím, pre nich i pre mňa smutné, pretože to pokladáme za 
veľmi dôležité. S tými, s ktorými sa môžem na službách Božích 
stretnúť, som vždy veľmi rád. Ak by obmedzenia platili aj po-
čas vianočných sviatkov, napr. na Štedrý večer, tak sa to dotkne 
viacerých, ktorí služby Božie zvyknú navštevovať väčšinou len 
v tomto čase. Dnes ešte neviem, aké obmedzenia budú, takže 
uvidíme. 
Pri týchto obmedzeniach týkajúcich sa služieb Božích sme si 
mohli možno uvedomiť jednu veľmi dôležitú vec, mohol si to 
uvedomiť každý človek, ktorý sa snaží žiť svoju vieru. Mohli 
sme si uvedomiť, že služby Božie sú veľmi dôležitou súčasťou ži-
vota viery, lebo cirkev je spoločenstvom, spolu sa stretávajúcim 
k spoločnému počúvaniu Božieho slova, k spoločnej modlitbe, 
k spoločnej vďake, k spoločnej chvále živého Boha. Ale toto nie 
je jedinou súčasťou života viery. Veľmi podstatnou súčasťou je 
osobné štúdium Písma a osobná modlitba. Toto, aj v tomto čase 
obmedzení spoločného stretávania sa, môže a mohol robiť kaž-
dý bez akéhokoľvek obmedzenia. Bol to teda aj čas, v ktorom 
sme mohli lepšie poznať podobu toho, ako žijeme svoju vieru, 
a možno aj to, či ju vôbec žijeme a či to, čo nazývame svojou 
vierou, je vôbec viera v živého Boha, ktorý k nám hovorí vo 
svojom slove.
 Je naozaj veľa vecí, k premýšľaniu nad ktorými nás mohol pri-
viesť tento zvláštny a zložitý čas.

• Aspoň na jar, v lete a na jeseň, keď bola situácia takpove-
diac uvoľnenejšia, dostali sa veci do „starých koľají“ alebo bol 
vplyv pandémie stále badateľný?
- Slovné spojenie „staré koľaje“ je pre mňa veľmi zvláštne. Jed-
nou z mojich nádejí počas obmedzení bola nádej, aby sa veci do 
starých koľají už nikdy nevrátili, no vrátili sa. A ak sa v čomsi 
koľaje zmenili, alebo boli v niečom nové, tak to nebolo nič, z 
čoho by som ja osobne prežíval radosť. Aj počas obdobia, keď sa 
obmedzenia zmiernili, stále existovali v rôznych podobách, naj-
mä čo sa týka spoločného stretávania. Nemohli sa konať naše 
pravidelné aktivity, ako sú stretnutia so staršími členmi cirkev-

ného zboru, letný tábor detí, koncerty, stretnutia diakonie, te-
matické stretnutia a iné. 
Potešilo by nás, ak by nám situácia v budúcom roku umožnila 
sa k našim tradičným aktivitám vrátiť. Určite by sme si to už 
veľmi želali. 

• Máte nejakú osobnú skúsenosť s chorými na Covid? 
- Ak osobnou skúsenosťou je stretnutie s niekým, kto prekonal 
ochorenie Covid, tak potom asi tak ako každý, aj ja takúto skú-
senosť mám. Mám ju aj vo forme telefonických rozhovorov s 
tými, ktorí ochorenie práve prekonávali, a ďakujem Bohu, že to 
zvládli a môžeme byť naďalej spolu. 

• Ako sa chystáte na vianočné sviatky? Predpokladáte, že sa 
budú môcť veriaci stretnúť v chráme Božom?
- Na vianočné sviatky sa chystám rovnako už 30 rokov, veľa sa 
modlím a premýšľam nad správnymi slovami, ktorými vyjad-
riť tú ťažko uveriteľnú skutočnosť, že Boh do nášho sveta kvôli 
nám poslal svojho Syna. To budem chcieť spoločne s bratmi a 
sestrami znova prežiť, znova o tom premýšľať, hlboko si uvedo-
miť to, čo je podstatou sviatkov narodenia Božieho Syna. Veľa 
prosím Boha, aby ma viedol a požehnal ma múdrosťou a od-
vahou. Nie je jednoduché hovoriť počas Vianoc o ich skutočnej 
podstate, väčšina ľudí si už našla svoju vlastnú podstatu Vianoc. 
Znova budeme mať pred sebou príbeh, ktorý tak dobre pozná-
me, príbeh, ktorým Boh všetko zmenil, príbeh, ktorým Boh 
chce zmeniť nás. Zatiaľ väčšina tento príbeh iba dobre pozná 
a nič viac. Myslím, že iba poznať tento príbeh nestačí. V rámci 
vianočných sviatkov a času, ktorý máme pred sebou, bude čas 
hovoriť o nádeji, radosti, pokoji a láske tak, ako nám tomu dáva 
rozumieť Boh vo svojom slove. O tomto sú pre mňa, a dúfam, že 
nie len pre mňa, Vianoce. Prajem si, aby príbeh narodenia Bo-
žieho Syna sa stal naším osobným, iba tak sa stane skutočným. 
Prajem si, aby sme čas Vianoc neprežívali iba v ľudsky obme-
dzenej nádeji, radosti, pokoji, láske a len vo vlastne vytvorenej 
vianočnej atmosfére. 

• Ako v týchto neľahkých časoch udržiavate komunikáciu s 
cirkevníkmi? 
- S mnohými sa v rámci aktuálnych možností a situácie stretá-
vam, žijeme predsa vedľa seba a na dedine, s niektorými zase 
spolu telefonujeme. Možno by ste sa mohli opýtať ich, ako oni 
udržiavajú komunikáciu so mnou. Komunikácia je celkom iste 
niečo obojstranné... V čase obmedzení služieb Božích som pre 
všetkých chystal krátke zamyslenia a roznášal do poštových 
schránok. Niektorí na to reagovali, čomu som bol celkom rád. 

• Na záver vás poprosíme o vianočné želanie pre našich či-
tateľov... 
- Ten, ktorý sa narodil v Betleheme, vyrástol a všetkým oznámil, 
načo vlastne do nášho sveta prišiel: „Ja som prišiel, aby mali ži-
vot, a to v hojnej miere.“ Boh nám týmto povedal, prečo vlastne 
existujeme, že sme stvorení pre naplnený život, život v plnosti. 
K takémuto životu nás Boh vo svojom Synovi Ježišovi pozval. 
Preto všetkým nám prajem, aby sme jeho pozvanie prijali. „Aby 
sme život mali, a to v hojnej miere.“ 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme Vám i Vašim farníkom, aby 
toto boli posledné Vianoce s pandémiou. 

- EVA -

Aby sme život mali, a to v hojnej miere.
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Všetkých veľkogrobských rodičov i prarodičov zaujíma situácia 
v základnej škole a materskej škole, lebo skutočnosť, či deti počas 
pandémie Covidu-19 chodia alebo nechodia do školy, zásadne 
ovplyvňuje životy celých rodín. V  septembri všetko začalo 
štandardne, brána školy sa otvorila a  aj v  záhrade materskej 
školy veselo pobehovali detičky. Ako škola pokračovala, 
pokračuje a  bude pokračovať, sme sa opýtali pani riaditeľky 
Mgr. Janky Brinzovej. Do školy mohli nastúpiť len deti a žiaci, 
ktorí sa preukázali Vyhlásením o  bezpríznakovosti. Výnimku 
z  karantény si uplatnila len jedna rodina. Ak je v  rodine 
niektorý člen pozitívne testovaný, dieťa i žiak musia ostať doma 
v karanténe.

• Aký bol teda začiatok školského roka, všetky deti nastúpili?
- V  covidovom zmysle bol tohtoročný september priaznivejší 
ako ten predchádzajúci. Opatrenia boli podobné, no predsa 
len miernejšie. Do školy i škôlky nastúpili všetky prijaté deti. 2. 
septembra sa budova školy zaplnila džavotom, všade bolo vidieť 
úsmevy a  radosť zo stretnutí. Pre prvákov vládla neobyčajná 
atmosféra. Rodičia boli v  prvý deň svedkami slávnostného 
pasovania svojich detí za žiakov školy – prvákov. Vyučovať sa 
začalo naplno od prvých dní. Opakovalo sa naučené, doúčalo 
sa neupevnené, aby sa čo najskôr začalo preberať predpísané 
ročníkové učivo, lebo nik netušil, čo prinesú najbližšie mesiace.

• Aké sú vaše skúsenosti s testovaním?
- Testovanie v  školách bolo od začiatku nastavené nesprávne. 
Nie všetky školy dostali prvé kloktacie testy pred začiatkom 
školského roka. Testovanie 6. 9. tak nezachytilo masívny nástup 
detí a deti už boli premiešané. Kloktacie testy, ktoré sme s deťmi 
nacvičovali v minulom školskom roku, týmto prvým testovaním 
skončili. Bola, aj je, možnosť antigénového samotestovania, no 
tak isto ich školy nedostali v rovnakom čase ani množstve. 

• V  novembri bola materská škola zatvorená, potom zasa 
otvorená a  dnes už je znova zatvorená a momentálne sú 
v karanténe druháci. Ako sa teda v priebehu jesene a začiatku 
zimy situácia v škole aj v materskej škole vyvíjala?

- V  októbri sa u  nás prvýkrát vo väčšom množstve rozšíril 
vírus a podľa školského semaforu sme žiakov dvoch ročníkov 
presunuli na dištančné vzdelávanie. V novembri sme dištančne 
vzdelávali už celú školu. V  decembri opäť druháci. Materská 
škola bola prvýkrát zatvorená z  dôvodu výskytu vírusu 
u personálu škôlky, druhýkrát pre pozitívne deti. Všetko takto 
môže fungovať, no problém nastáva, ak nám chorejú pedagogickí 
zamestnanci. Koniec novembra a prvá polovica decembra bola 
poznačená postupným výpadkom štyroch učiteliek. Udržať 
prevádzku v takýchto podmienkach je personálne náročné. 

• Ako riešite poobednú družinu?
- Školský klub funguje stabilne súbežne so školou. Deti sú 
rozdelené na dve stabilné skupiny, ktoré sa nemiešajú. Nič však 
nie je dokonalé, máme totiž súrodenecké páry, ktoré sa tomuto 
rozdeleniu vymykajú.

• Viete porovnať tohoročnú jeseň v škole s minulým školským 
rokom, keď boli o tomto čase školy zatvorené? 
- Keď porovnávam minulú a tohtoročnú jeseň z hľadiska našej 
školy, vzdelávanie sa realizuje podobne plnohodnotne oba 
roky vďaka technickému vybaveniu školy v  minulom roku 
a vybaveniu rodín v tomto roku /dištančne aj prezenčne/ závisí 
od triedy. Lepšie je fungovanie škôl v tomto režime z hľadiska 
socializácie žiakov a psychohygieny. Čo sa týka chorobnosti, 
v minulom školskom roku sme mali u detí jeden prípad covidu 
a túto jeseň máme už prekonaných viac ako 43 % žiakov.

• No a  trochu aj na veselšiu tému. Ako ste „Mikulášovali“ a 
ako sa chystáte na Vianoce? 
- Mikuláš, zima, Vianoce, pre deti i mnohých z nás najkrajšia časť 
roka. Pripravujeme sa, očakávame a tešíme sa. Škola vyzdobená, 
občas sa objaví aj pár vločiek snehu, štvrtáčky krásne vymaľovali 
samozatváracie dvere zimnými motívmi. Mikuláš prišiel a teraz 
si užívame adventné obdobie a  čakáme, či sa niečo objaví, či 
neobjaví pod stromčekom. Deti nazerajú očkom podeň každé 
ráno. Je čarovné obdobie.

- eva -

Škola vo Veľkom Grobe zvláda aj súčasnú situáciu
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Dni obce sa tento rok niesli v znamení „sedláckej“ olympijskej atmosféry
Koniec augusta vo Veľkom Grobe je už 
roky spojený s Obecnými dňami. Kým 
doteraz boli naši občania zvyknutí na 
tradičné hudobné vystúpenia miestnych 
aj „cezpoľných“ umelcov, tento rok ich 
čakalo veľké prekvapenie. Tréningo-
vé futbalové ihrisko sa totiž v sobotu 
21.8.2021 stalo dejiskom olympijských 
hier a nebola to bežná olympiáda, ale 
rovno „sedlácka“. Nechýbali stohy sla-
my, traktory, ovečky, ľudová muzika, do-
máce vínko či vozenie na koňoch.
Podujatie, samozrejme, nemohlo začať 
inak, ako zapálením olympijského ohňa. 
Tejto dôležitej úlohy sa za melódie me-
dzinárodnej olympijskej hymny bravúr-
ne zhostil Michal Ingeli. Po otváracom 
ceremoniáli nasledovalo predstavenie 
všetkých prihlásených tímov. Do prvé-
ho ročníka sa prihlásilo celkovo 5 do-
mácich družstiev, a to Mladé pušky; My 
ništ, my tu len tak...; Lachmani a čiper-
ky; Tankovci a Hájnici. V každom tíme 
boli štyria súťažiaci a podmienkou bola 
minimálne jedna žena. Túto podmien-
ku všetci splnili, tím My ništ, my tu len 
tak... mal dokonca o jednu navyše, čím 
by mohol ísť veľmi dobrým príkladom 
ostatným grobským gazdinkám, ktoré 
sa snáď v budúcom ročníku osmelia a 
prihlásia vo väčšom počte. Po prezentá-
cii sa už mohli začať jednotlivé disciplí-
ny, ktoré mali za úlohu preveriť základ-
né sedliacke zručnosti súťažiacich. 
Prvou disciplínou bol „Skok do výšky“. 
Prvý z tímu bežal cez balíky slamy až na 
posledný, kde zdvihol ruku, a vtedy mo-
hol bežať druhý v poradí. Ten sa dostal 
na tretí balík, zodvihol ruku a vyštar-
toval tretí člen tímu atď., až kým nestál 
posledný člen na prvom balíku a vtedy 
sa zastavil čas.
Druhou disciplínou bol „Hod (odkop) 
do diaľky“. Namiesto železnej gule hrali 
v tejto disciplíne hlavnú úlohu gumáky. 

Súťažiaci si dali nohu do gumáka a ich 
cieľom bolo švihom ho odkopnúť čo 
najďalej. Každý mal jeden pokus, dĺžky 
hodov všetkých členov tímu sa nakoniec 
spočítali.
Treťou disciplínou bol „Slalom“. Robili 
ju vybraní dvaja členovia z tímu. Chlap 
mal zaviazané oči, žena sedela vo fúriku 
a musela ho navigovať cez balíky slamy.
Štvrtou disciplínou bola „Streľba“. Ne-
bola to však streľba z luku alebo vzdu-
chovky, ale hod vidlami. Súťažiaci sa 
museli trafiť do slameného terča, ktoré-
ho stred bol za 50 bodov.
Záverečná piata disciplína bola „Štafeta“. 
Žena si obliekla zásteru a chytala do nej 
vajíčka, ktoré jej chlapi prehadzovali cez 
vysoké balíky slamy. Fígeľ bol v tom, že 
kvôli balíkom sena nevideli, kde presne 
žena stojí, takže o veselé situácie nebola 
núdza. Každý súťažiaci mal k dispozícií 
tri vajíčka, vyhral tím,  ktorého gazdiná 
chytila čo najviac vajíčok bez toho, aby 
sa rozbili.
Päť disciplín dalo zabrať nielen súťažia-
cim, ale aj rozhodcom, ktorých úlohou 
bolo spočítať body na základe dosiah-
nutých výsledkov. Kým sa teda rozhod-
covia venovali počítaniu, prebehla súťaž 
v jedení makových slížov. Do tejto súťa-
že sa mohol zapojiť ktokoľvek. Nakoniec 
bol záujem veľmi vysoký zo strany detí 
aj dospelých, a preto sa vytvorili dve  
kategórie. Súťažiaci dostali 300 g mako-
vých slížov a ich úlohou bolo zjesť celý 
obsah misky v čo najkratšom čase. To, 
že naši dôchodcovia vedia robiť tie naj-
chutnejšie makové slíže, sa ukázalo pod-
ľa toho, že niektorí účastníci nesúťažili o 
čas, ale si túto dobrotu vychutnávali ako 
pri nedeľnom obede. Makové úsmevy 
súťažiacich boli vyjadrením vďaky čle-
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Dni obce sa tento rok niesli v znamení „sedláckej“ olympijskej atmosféry
nom klubu dôchodcov. Víťazi nemohli 
za svoj odvedený výkon dostať nič iné, 
ako domáce sušené cestoviny a vrecko 
maku.
Práca našich hlavných rozhodcov však 
ešte stále neskončila, pretože po sčítaní 
bodov zistili, že dva tímy – Lachmani 
a čiperky a Mladé Pušky mali rovnaký 
počet bodov. Preto sa museli poradiť a 
vymyslieť spôsob, ako spravodlivo roz-
hodnúť o víťazovi. 
Nezabudlo sa ani na našich najmen-
ších, ktorí súťažili o najkrajší obrázok na 
tému „dedina“. Bolo zaujímavé vidieť, 
ako naše deti vnímajú život na dedine 
a čo to pre nich znamená. Obrázky boli 
plné hospodárskych zvierat, ale aj krás-
nych domčekov, chlapci, samozrejme, 
nezabudli na traktory a kombajny. Pô-
vodne boli ocenenia pripravené pre tri 
najkrajšie obrázky, avšak všetky výtvory 
boli také jedinečné, že sa odborná poro-
ta rozhodla odmeniť každé jedno dieťa, 
ktoré sa do súťaže zapojilo. Nikto tak 
neodišiel s prázdnymi rukami. 
Následne sa už všetci presunuli pred sla-
mené stupne víťazov, kde bol pripravený 
záverečný ceremoniál. Diváci s napätím 
očakávali, ktorý tím zvíťazil a kto sa sta-
ne „Najlepším  grobským  sedlákom“ a 
„Najlepšou grobskou sedláčkou“ pre 
rok 2021. Víťazmi olympiády sa napo-
kon stali Mladé Pušky v zložení Matúš a 
David Fialovci, Samuel Ivan a Barborka 
Cisárová, ktorí si domov odniesli 
prvú cenu v podobe poukážky na 
pečené prasiatko. Ceny pre všet-
kých súťažiacich sa niesli v de-
dinskom duchu. Tímom boli odo-

vzdané debničky so zeleninou, syrmi, 
klobásami a rôznymi inými pochutina-
mi, ktoré do súťaže venovali sponzori 
BARTEK FARM, SPOL. s r.o., AGRO-
PEK-TEAM, spol. s r.o. a PIKÁLI CEN-
TRUM. Najlepšou grobskou sedláčkou 
pre rok 2021 sa stala Alenka Mesárošo-
vá z tímu Lachmani a čiperky a najlep-
ším sedlákom zasa David Fiala z tímu 
Mladé pušky. Veríme, že tričká s týmto 
označením si budú obliekať s hrdosťou.
Deň sme zavŕšili pri dobrom jedle a 
pití, ktoré neodmysliteľne k takejto ak-
cii patrí. Okrem tradičnej cigánskej, 
gulášu či pečenej ryby mohli návštev-
níci vďaka našim čiperným  seniorom 
z klubu Jednoty dôchodcov okoštovať 
tradičné grobské slané a sladké dobroty 
či miestne vínko. Dospelí, ale aj deti si 
užívali príjemné chvíle s priateľmi, deti 
na kolotočoch a dospelí sediac pri dob-
rej hudbe, o ktorú sa postarala skupina 
„Sirka Cuvée Ensemble“, ktorej členom 
je rodák z Veľkého Grobu – Jaroslav 
Botka. Pri ich chytľavej ľudovej hudbe 
sa zabavili staršie aj mladšie ročníky.
Už teraz sa veľmi tešíme na nasledujúci 
ročník, veríme, že bude minimálne tak 
vydarený ako tento úvodný. Za fotogra-
fie z priebehu podujatia, za ktoré by sa 
nemusel hanbiť ani profesionálny foto-
graf, ďakujeme dvom veľmi šikovným 
dievčatám Lei a Lucke Feckovým.
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Veľkogrobský most nestihli opraviť v stanovenom termíne

Starosta obce Veľký Grob šesť rokov intervenoval na VÚC Tr-
nava, aby do plánu opráv komunikácií zaradili výmenu mosta 
cez potok na ceste III/1043 v intraviláne obce. V tomto roku sa 
grobský most konečne dočkal a po štandardnom kolotoči pred-
projektová príprava vrátane inžinierskej činnosti – projektová 
dokumentácia – verejné obstarávanie – úplná uzávierka most-
ného objektu – určenie dopravného značenia a ohlásenie sta-
vebných úprav, boli práce na moste zahájené. Mostovka zmizla 
pomerne rýchlo a všetci sa tešili, že práce budú určite ukončené 
do 15. novembra 2021, ako to bolo v pláne. Realita je však iná, 
máme tu december a nad potokom je iba veľká diera. 
Oslovili sme teda pána Ľuboša Polakoviča, pracovníka Správy 
a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len SÚC 
TTSK), ktorý sa špecializuje na mostné objekty v správe SÚC 
TTSK.

• Pán Polakovič, čo všetko zahŕňa rekonštrukcia mosta a kde 
sa stala chyba?
- Rekonštrukcia mostného objektu, označeného ako M607, po-
staveného v roku 1910 (111-ročný mostný objekt), bola naplá-
novaná z dôvodu nevyhovujúceho stavebno-technického stavu 
mosta a tiež nevhodného šírkového usporiadania na moste. Na 
mostnom objekte sa vyskytovalo viacero závažných porúch, 
ktoré znižovali funkčnú schopnosť objektu, čo malo vplyv na 
bezpečnosť a životnosť mosta. Išlo o vady ako degradácia a roz-
pad betónu nosnej konštrukcie, obnaženie a korózia betonár-
skej výstuže, porušenia príslušenstva (zábradlia, múrika) most-
ného objektu v dôsledku nárazov, biologická degradácia opôr, 
zanesenie koryta a zníženie prietoku. 
Účelom rekonštrukcie mostného objektu bolo a je predĺženie 

životnosti konštrukcie a zlepšenie bezpečnosti premávky na 
mostnom objekte. Projektantom zvolené technické riešenie re-
konštrukcie zahŕňalo vybudovanie novej nosnej konštrukcie, 
mostných ríms, príslušenstva mosta a uvažovalo zachovanie 
spodnej stavby so sanáciou, t.  j. vyspravením a zachovaním 
pôvodných opôr. Súčasťou rekonštrukcie bola aj úprava koryta 
Vištuckého potoka a okolia mosta. 
Vzhľadom na väčší rozsah rekonštrukcie mosta vyplynula po-
treba úplnej uzávierky mostného objektu s nutnosťou návrhu 
obchádzkových trás po dobu rekonštrukcie mostného objektu. 
Zvažované boli rôzne varianty s odklonením dopravy na exis-
tujúce komunikácie, ktoré ale neboli navrhnuté na súčasnú in-
tenzitu dopravy a vysoké dopravné zaťaženie na ceste III/1043. 
Miestne komunikácie sú vedené v tesnej blízkosti obytnej zá-
stavby a presmerovanie dopravy na tieto existujúce komuniká-
cie by malo značný vplyv na kvalitu života obyvateľov.
Najmenší vplyv, respektíve dopady na motoristov, mal aktuálne 
zvolený variant dočasnej obchádzkovej trasy, ktorá bola vybu-
dovaná ešte pred samotnou rekonštrukciou mosta a je vedená 
po ľavej strane mostného objektu ponad Vištucký potok v dĺž-
ke cca 89 m. Charakterom ide o jednosmernú jednopruhovú 
komunikáciu s obmedzenou rýchlosťou na 20 km/h, riadenou 
zvislou svetelnou signalizáciou. Je uvažované, že po ukončení 
rekonštrukcie na mostnom objekte a presmerovaní dopravy na-
spať na cestu III/1043 bude objekt dočasnej obchádzkovej trasy 
zrušený a terén sa uvedie do pôvodného stavu.
Rekonštrukčné práce zo začiatku prebiehali v zmysle harmono-
gramu prác a v súlade so schválenou projektovou dokumentá-
ciou. Prebehlo komplexné odbúranie vrchnej stavby (nosná 
konštrukcia, rímsy, príslušenstvo, t. j. zábradlia) a po obna-
žení spodnej stavby mostného objektu sa zistilo, že stav ce-
lej spodnej stavby nezodpovedá predpokladanému rozsahu 
podľa projektu a stavebné práce boli pozastavené. 
Vzhľadom na subtílnosť opôr a nízku pevnosť betónu bolo kon-
štatované, že nie je možné založenie novej nosnej konštrukcie 
na pôvodné opory. Riešením je zmena/úprava projektovej do-
kumentácie časti spodnej stavby, čo znamená nový návrh za-
kladania mostného objektu a teda úplne nový mostný objekt.
Na základe vzniknutej situácie, a aby sa predišlo eliminovaniu 
rizikových faktorov zakladania mostného objektu (napríklad 
nestálosť ílovcov, lokálne zamokrenie územia, tektonické po-
rušenie, možná prítomnosť zosuvu, úroveň hladiny podzemnej 
vody blízko povrchu, vztlakové účinky podzemných vôd, vy-
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soká agresivita prostredia na železo atď.), sa v novembri 2021 
realizoval podrobný inžiniersko-geologický prieskum (sondy, 
odbery vzoriek zemín a hornín, podzemnej vody atď.) za úče-
lom získania vlastností podložia.

• Aké kroky budú teda nasledovať? Musí znova prebehnúť celý 
už raz absolvovaný proces projektová príprava – ohlásenie 
stavebných úprav – verejné obstarávanie?
- Na základe výsledkov získaných z inžiniersko-geologického 
prieskumu prebieha úprava projektovej dokumentácie v rozsa-
hu nového návrhu a statického posúdenia založenia mostného 
objektu, z ktorého bude zrejmá „nová“ predpokladaná hodnota 
zákazky (odhad ceny).
V súčasnosti, v zmysle pravidiel a postupov podľa zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bude ukon-
čený zmluvný vzťah so súčasným zhotoviteľom a v nadchádza-
júcom období je potrebné vysúťažiť nového zhotoviteľa staveb-
ných prác. Ohlásenie uskutočnenia stavebných úprav a udržia-
vacích prác zostáva v platnosti. 
Počas opráv/rekonštrukcií mostných objektov vznikajú situácie, 
ktoré nie je možné predpokladať a je ich potrebné riešiť opera-
tívne a dodatočne, t. j. ide o vady, ktoré sú väčšinou známe až po 
odbúraní jednotlivých častí mosta a majú vplyv na pôsobenie 
konštrukcie mosta (ovplyvňujú priebeh vnútorných síl). Most-
né objekty sú zložité stavebné konštrukcie rôznych materiálov 
a rôznych typov konštrukčných riešení a pri každom mostnom 

objekte je nevyhnutné pristupovať pri stanovení návrhu rekon-
štrukcie osobitne.

• Môžete odhadnúť, kedy sa v oprave mosta bude pokračovať?
- Nakoľko od 15. decembra 2021 bola zahájená takzvaná zimná 
údržba, kedy nie sú vhodné klimatické podmienky na výkon 
stavebných prác počas opráv/rekonštrukcií (nízke teploty vý-
razne ovplyvňujú kvalitu prác pri takzvaných mokrých pro-
cesoch, ako sú betonáže, sanácie atď.), predpokladáme začatie 
prác až po ukončení zimnej údržby, t. j. po 31. marci 2022.

• Podľa vašich skúseností, je možné dať motoristom aspoň pri-
bližný prísľub, kedy zasa po moste budú jazdiť autá?
- Predpoklad ukončenia prác je nateraz ťažko odhadnúť, ale 
pevne verím, že v letných mesiacoch sa všetci budete voziť po 
úplne novom moste, ktorého životnosť bude ďalších sto rokov. 

Tento príbeh, bohužiaľ, nie je ojedinelý. Stav mnohých cestných 
mostov na Slovensku je kritický a ich údržba a opravy boli dlho-
dobo zanedbávané. Ani skutočnosť, že sa znova potvrdilo staré 
porekadlo: „Za dobrotu, na žobrotu“, nie je ojedinelá. Všetky 
sťažnosti sa zosypali na hlavu starostu, ktorý roky bojoval za 
opravu mosta. Aj touto cestou prosíme motoristov i obyvateľov 
obce o trpezlivosť. Verme, že všetci kompetentní robia všetko, čo 
je v ich silách, aby sa príbeh grobského mosta čo najskôr šťastne 
skončil.  

- sudová -

PREČO PRIŠIEL NÁVRH NA ZVÝŠENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD...

  
Dôvodom nárastu cien v odpadovom hospodárstve sú 
legislatívne zmeny a zvýšenie poplatkov za uloženie od-
padov na skládky. Realitou je, že náklady na odvoz smetí 
sa každým rokom zvyšujú. Obyvatelia by tak mali za ko-
munálny odpad v roku 2021 platiť viac.  Situácia s odpad-
mi je v našom regióne dlhodobo nepriaznivá. A to najmä 
z dôvodu nedostatočnej kapacity skládok a spaľovní ko-
munálneho odpadu. Cenu ovplyvňuje stále sa sprísňujú-
ca legislatíva, absencia pracovnej sily, resp. zvyšujúce sa 
mzdové náklady, aj aktuálny nárast cien energií a pohon-
ných hmôt. Starostovia na tento problém pravidelne upo-
zorňujú vládu aj ZMOS, no všetky tieto problémy sú dl-
hodobo neriešené. Po desiatich rokoch sme boli podľa zá-
kona povinní urobiť verejné obstarávanie na nového do-
dávateľa služieb odpadového hospodárstva. Nie je to jed-

noduchý proces ani po odbornej, ani po právnej stránke. 
Začiatkom roka sa preto spojilo 24 obcí v Podunajskom 
regióne,  spoločne najprv obstaralo verejného obstaráva-
teľa a následne spustilo samotné verejné obstarávanie na 
nového dodávateľa služby. Súťaž bola vyhlásená vo vestní-
ku EÚ. Predpokladaná hodnota zákazky bola na úrovni 18 
miliónov eur na obdobie päť rokov a mala pokrývať kom-
pletné zabezpečenie služieb odpadového hospodárstva za 
všetkých 24 obcí. Podklady si vyžiadali dve spoločnosti. 
Verejné obstarávanie bolo niekoľkokrát pripomienkova-
né, čo výrazne predĺžilo jeho vyhodnotenie. Ponuku pred-
ložil jediný záujemca. Predpokladanú hodnotu zákazky 
však prekročil viac ako dvojnásobne. Na základe tohto 
neprijateľného návrhu sme boli nútení súťaž zrušiť. Teraz 
sme povinní vypísať obstarávanie opäť – nová súťaž bude 
vyhlásená v 48. týždni. Očakávaný termín jej ukončenia s 
upravenými kritériami je koniec januára 2022. Do doby 
ukončenia novej súťaže budú obce obstarávať služby v 
odpadovom hospodárstve v súlade s platnou legislatívou. 
V novom obstarávaní budú zohľadnené aktuálne zmeny 
na trhu s energiami, cenami pohonných hmôt, atď. Vieme, 
že odpad už lacnejší nebude. Naším cieľom je dosiahnuť 
čo najvýhodnejšie ceny. Výška poplatku v budúcnosti tak 
bude závisieť aj od miery triedenia odpadu v našej dedine. 
Čím viac budeme triediť, tým menšiu sadzbu za komunál-
ne odpady bude samospráva mať, čo okrem zvýhodnenej 
sadzby prináša zásadnú úsporu na financovaní zberu, od-
vozu a skládkovania zmesového komunálneho odpadu. 
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Veľkogrobský piknik 2021
Hneď ako sa uvoľnili protipandemické 
opatrenia, všetci veľkogrobskí 
organizátori kultúrnych, športových 
i  spoločenských podujatí naštartovali 
a pripravili pre svojich malých i veľkých 
spoluobčanov rad zaujímavých podujatí. 
Jednou z  tých tradičných akcií pre 
deti je letný piknik na lúke pri potoku, 
ktorý pre deti pripravuje Martin Žák, 
principál bábkového divadla Agapé 
spoločne s  Vladom Kubalákom ml. 
a s veľkou podporou pána starostu Vila 
Riga. Ruku k  dielu ochotne priložili aj 
ďalší dobrovoľníci ‒ Pali, ktorý staval 
pódium, Búda team, ktorý sa postaral 
o  občerstvenie, miestni vinári, ktorí 
ponúkali vynikajúce grobské vínko, 
lahodnú kávičku zabezpečila pražiareň 
Cofia, teta Zuzka, ktorá pomaľovala 
deťom tváričky, i kamarát Karol, ktorý 
nám požičal starý stolársky ponk, na 
ktorom bola aparatúra, no prosto veľa 
dobrých ľudí nám pomohlo. Všetkým sa 
chceme úprimne poďakovať, lebo bez ich 
nezištnej pomoci by sme to nedokázali. 
Tohoročný piknik sa konal ako 
rozlúčka s prázdninami i s  letom a bol 
to pomyselný bombónik pre deti 
pred nástupom do školy. Konal sa 28. 
augusta 2021 na obvyklom mieste a 
Martina Žáka ako jedného z  hlavných 
organizátorov sme sa opýtali, ako sa 
tento rok piknik vydaril.

• Akú rozprávku ste pre deti pripravili?
- Tento rok som nehral ja, ale na 
spestrenie som pozval svojich kamarátov 
bábkarov. Prišla Lenka Hošková, ktorá 
deťom zahrala rozprávočku Kráľovstvo 
na povale a  dvaja bábkari z  divadla 
„Z  kufra von“ a  tí zahrali rozprávku 
o  dobre známom drevenom klamárovi 

Pinokiovi. Deti aj rodičia si to veľmi 
pochvaľovali, že aké super rozprávky 
sme pre deti pripravili. 

• Prišli aj hudobníci?
- S hudobníkmi nám to tento rok vyšlo 
trochu poslabšie, lebo v našej „dvornej“ 
kapele Bonks nastali veľké zmeny – 
speváčka Sisa a Vladko Kubalák sa vzali 
a narodila sa im dcérka Dorotka, a  tak 
tentoraz boli na pikniku ako rodičia a nie 
ako hudobníci. V programe zato hudba 
nechýbala, postarala sa o  to začínajúca 
spevácka hviezdička Laura Molnárová, 
ktorá zaspievala slovenské, anglické a aj 
maďarské populárne pesničky. 

• Aké bolo občerstvenie? 
- Ako je spomenuté v  úvode, 
o  občerstvenie sa postaral skúsený 
Búda team. Chalani dobre vedia, čo 
Grobanom chutí a všetkých nakŕmili do 
sýtosti. Vylepšili sme to kávičkou z Cofie 
a  vínkom z  grobských pivníc, takže 
môžeme konštatovať, že gastronomická 
úroveň pikniku nám vďaka domácej 
ponuke utešene rastie. 

• Čo sa deťom najviac páčilo? 
- Deťom sa určite najviac páčili bábkové 
rozprávky. 

• A čo sa najviac páčilo rodičom? 
- Musím pochváliť rodičov, ktorým sa 
určite najviac páčila večerná Oldies 
party. Tancovali a  šantili s  deťmi 
s  takým nadšením, že sme trochu 
prešvihli plánovanú „večierku“, za čo sa 
veľmi ospravedlňujeme tým, ktorých 
hudba rušila. Atmosféra bola skvelá, 
všetci sa výborne bavili, a tak sme zopár 
pesničiek pridali.  

• Boli v programe oproti 
predchádzajúcim ročníkom aj nejaké 
novinky?
- Vymysleli sme super novinku – 
Retrogrobskú tombolu, do ktorej nám 
Grobané doniesli „poklady“, ktoré našli 
na povalách – staré riady, hrnčeky, 
platne, tenisové rakety, hlavná cena bol 
dokonca starý skladačkový bicykel, no 
všelibársčo sa na povalách našlo, spolu 
asi tridsať cien. Tombola bola veľmi 
úspešná. Na jednej strane sa deti nadšene 
tešili z výhier a mnohé staré nepotrebné 
veci našli nový domov. Na druhej strane 
sa vyzbieralo skoro 300 eur, za ktoré 
sme na detské ihrisko Grobček kúpili 
hojdačkovú motorku. Na tú prispela 
aj pani Zuzka, ktorá deťom maľovala 
tváričky a na tento účel venovala celú 
svoju „tržbu“ 130 eur a ďalších 180 eur 
na atrakciu venovali organizátori akcie 
Na kolesách po Grobe, ktorá sa konala 
v  ten istý deň. Veľmi nás potešilo, že 
sa už v  poradí štvrtý piknik vydaril, 
lebo v  týchto časoch sú chvíle strávené 
spoločne s  priateľmi veľmi vzácne. 
Veríme, že aj na budúci rok budeme 
môcť pripraviť pre deti, rodičov, starých 
rodičov, kamarátov a  jednoducho 
všetkých, ktorí sa chcú spoločne zabaviť, 
ďalší vydarený piknik. 

• Čo ste pre svojich malých divákov 
pripravili pod stromček?
- V  predvečer Mikuláša sme online 
cez Facebook zahrali deťom Zimnú 
rozprávku a ešte stále posielame deťom 
špajdlové divadielko, s ktorým si môžu 
Zimnú rozprávku zahrať nielen pod 
stromčekom, ale aj hocikedy inokedy, 
aby si pripomenuli vianočnú atmosféru. 
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Marián Lucký sa narodil v roku 1980 a od deviatich rokov sa 
začal učiť hrať na gitare. Odchovaný otcom na hudbe Beatles 
založil spolu s kamarátom Matúšom Klúčikom ako 12-ročný 
kapelu Hippie Boys, ktorá hrala piesne skupiny The Beatles, ale 
aj svoje prvé vlastné skladby. Po rozpade tejto zostavy sa pridal 
ako sólový gitarista do začínajúcej skupiny The Apple, ktorá 
sa taktiež venovala tvorbe skupiny The Beatles. Odohrali pár 
koncertov a nahrali muzikál Pyšná princezná pre bratislavskú 
Iuventu, kde si Marián aj „zahercoval“ jednu z hlavných 
postáv. 
S Mišom Veselským a Mišom Bielym založili kapelu The 
Experience, ktorá sa venovala tvorbe nového Mariánovho 
vzoru, Jimi Hendrixovi, 
ale aj vlastnej tvorbe. 
Kapela sa tešila veľkému 
úspechu v Bratislave, kde 
hrávala najmä na mestských 
podujatiach. V roku 1996 
sa jej podarilo účinkovať 
na medzinárodnom Beatles 
festivale v anglickom 
Liverpoole, kde odohrala 
štyri koncerty, dva z nich v 
legendárnom Cavern Club. 
Miša Veselského 
v  kapele nahradil Bohuš 
Sedmák, repertoár sa 
rozšíril o náročnejšie 
skladby, ako napríklad 
Collegium Musicum. Túto 
kapitolu uzavrela kapela 
vypredaným koncertom v 
Rock&Pop&Jazz Club. 
Začalo sa striedanie postov, 
kde sa v kapele objavili mená 
ako Fedor Frešo ml., Viktor 
Frešo, Matej Tomandl, 
Tomáš Kudzbel, Richard 
Kamenický... Po dlhých 
rokoch v slepých uličkách 
Marián oslovil na spoluprácu Fedora Freša st. a vznikla kapela 
The Badge, kde sa stretli vynikajúci hudobníci. Súčasne sa 
Marián zapojil do projektu Martin Valihora All Stars Band, 
kde sa vystriedalo veľa známych mien. Po rôznych „tlakoch“ 
Marián založil kapelu, do ktorej pribral kolegov zo skupiny 
Badge Jakuba Tvrdíka, Petra Szapu a nového basgitaristu 
Milana Koyša. V roku 2015 Marián nahral svoj debutový 
album  About Life. Okrem koncertovania so svojou kapelou 
občas koncertne spolupracuje napr. s  Davidom Kollerom, 
Ali Galdwell, Jánom Berky-Mrenicom...  Na jeseň 2017 vydal 
singel  Choďte  Domov! / It‘s Allright (mastering obstaralo 
prominentné londýnske štúdio Metropolis), ku ktorému bol 
natočený aj videoklip, ktorý si môžete pozrieť na YouTube. 
Momentálne pripravuje nový album. Toľko stručný úvod, 
prevzatý z  Mariánovej webovej stránky, a  teraz nasledujú 
otázky. Prvou témou je Marián Lucký a Veľký Grob.

• Ako sa bratislavský hudobník dostal do Veľkého Grobu? 
- So ženou sme po narodení dcéry pred ôsmimi rokmi hľadali 
nové bývanie a  osud nás zavial do Veľkého Grobu, kde sme 
objavili starý dom s krásnym pozemkom, do ktorého sme sa 

okamžite zaľúbili. Dom bol v  dosť zlom stave, ale cena bola 
viac-menej za pozemok a dom bol bonus. Spočiatku sme 
ho využívali ako chalupu, no na Vianoce toho roku sme sa 
rozhodli ostať a „za chodu“ dom opraviť, čo je stále v procese, 
keďže si všetko robíme sami.

• Ako ste sa s zžili s dedinským prostredím a svojimi susedmi? 
Našli ste si tu priateľov?
- Vyhovuje nám dedinský kľud, ľudia sú tu k sebe milí, našli 
sme tu veľa priateľov a susedov máme skvelých. Dokonca sused, 
s ktorým si doslova pozeráme do okien, je kolega z brandže, čo 
som zistil úplnou náhodou, keď som potreboval požičať kábel.

• Máte nejaké „grobské“ aktivity?
- Trávime veľa času v  prírode, často 
chodíme na „Rašelinu“, s  deťmi na 
rôzne obecné akcie, no najviac času 
trávim na našej „večnej“ stavbe.

Ďalšou témou, ktorá nás zaujíma je, 
ako dnes fungujú hudobníci.

• Ako ste prežili prvú a  druhú vlnu 
pandémie? 
- Nebolo to ľahké, no prinieslo to nové 
možnosti, natočili sme jeden koncert 
pred živými ľuďmi, dva štúdiové, ktoré 
vysielala RTVS, jeden z  nich budú 
reprízovať na Silvestra. Choroba nás 
dlho obchádzala, no nakoniec prišla aj 
k nám.

• Ako veľmi sa zmenil váš život a akým 
aktivitám sa venujete v  covidových 
časoch, keď dlhé mesiace nemôžete 
koncertovať?
- Môj život sa veľmi nezmenil. Iste, 
financie chýbajú, no ja sa snažím 
vymýšľať stále nové aktivity, ako získať 

prostriedky. Výpadok koncertov mi 
umožňuje zdokonaľovať sa v hre na gitare, basgitare, organe... 
A najmä nahrávam nový album, z ktorého singel a videoklip 
uvediem ešte tento rok.
  
• Na vašom webe sú posledné pozvánky na koncerty z roku 
2020, stihli ste niečo odohrať toto leto? 
- Toto leto bolo na koncerty dosť rušné. Ale všetky akcie boli 
súkromné, aj keď pre stovky ľudí, dokonca aj na futbalovom 
štadióne. Takéto akcie, ktoré nie sú prístupné verejnosti, 
neuvádzam na stránke.

• Vo svojom hudobnom živote ste si zahrali s  mnohými 
vynikajúcimi hudobníkmi, hrali ste v  ikonickom 
liverpoolskom Cavern Clube. O  čom snívate? S  ktorým 
hudobníkom by ste si chceli zahrať?  
- Snažím sa robiť kvalitnú hudbu a  som vďačný za každého 
poslucháča, ktorých stále pribúda. Teším sa na nový album. 
Vždy som rád, keď má čas hrať so mnou môj dlhoročný kolega 
Peter Szapu. Chcel by som mať v kapele Jacka Brucea, ten už 
ale nie je medzi nami.

- eva -

Marián Lucký momentálne pripravuje nový album
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Opustili nás: 
Mária Brinzová, Emília Kollárovičová, Jozef Szalay, 

Ema Švarcová, František Tkáč

Uzavreli manželstvo: 
Lukáš Jakab a Monika Vojtková

Andrej Rášo a Adriána Pastierovičová 
Jaroslav Rigo a Iveta Ťažká

Ing. Adam Buček a Ing. Nikola Holbičková
Ján Stasinka a Mgr. Andrea Klempová

Michal Jahelka a Adriana Švendová
Brian Valo a Veronika Kašubová

Peter Kondakor a Petra Horníková
Marián Dudy a Veronika Ďurčová

spracovala: Mgr. Karin Uherová
referentka OcÚ

Narodili sa:
Adela Belková, Lea Čániová, Laura Dančová,  

Dávid Farkaš, Leonard Florek, Daniela Kolláriková, 
Milena Kondacs, Jozef Kozma, Zuzana Mislovičová, 

Emil Tešiny

Mikuláš vo Veľkom Grobe
 Aj tento rok do našej obce zavítal Mikuláš za sprievodu svojich pomocníkov a krásnych vianočných 
piesní. Vytvoril tak nezabudnuteľnú atmosféru pre deti i rodičov. Pomohol všetkým aspoň na chvíľu 
zabudnúť na pochmúrne dni súčasnej doby a vyčaril úprimné nadšenie na nejednej detskej tváričke. 
Deti mali pripravené pre Mikuláša množstvo básničiek i pesničiek a on ich za šikovnosť a odvahu 
obdaril sladkou odmenou. Svoje poslanie určite splnili aj čerti a anjeli a pripomenuli všetkým krásne 
symboly dobra a zla. Veríme, že sa táto tradícia zachová a Mikuláš našu obec navštívi aj budúci rok.


