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„Nový
zákon snáď
vyrieši
problém
nedostatku
niektorých
liekov“,
hovorí
Mgr. Štefan
Ingeli,
lekárnik
z Veľkého
Grobu. str.10.

Vo Veľkom
Grobe si v
septembri
t.r. založili
dobrovoľný
hasičský
zbor. str.8.

Prvý ročník ochutnávky
jedál starých materí pre
miestnych obyvateľov,
Veľkogrobanov, pozrdravil
aj Mgr. Pavol Kollár,
evanjelický farár a posvätil
jedlá Mgr. Ján Sucháň,
rímskokatolický farár, str.3.

Deti z Veľkého Grobu netrpezlivo čakali na príchod
Mikuláša s darčekmi, str.7.
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Tešíme sa na Vianoce, bilancujeme uplynulý rok,
želajme si zdravie, pohodu a úspechy v roku 2017!

Milí VeľkoGrobčania,

v minulosti, keď sa ozvali koledníci s vianočnou koledou
pod oknami domov, bol to
znak končiaceho sa Štedrého
večera. Kraj pokryla hustá
tma. Mamičky poukladali
do postieľok svoje ratolesti
a porozprávali im niektorý
z vianočných príbehov na
dobrú noc. Spánok vymaľoval
do červena líčka a v snoch
ožili prežité zážitky vzázračný
Štedrý deň.
Vráťme sa však do dnešnej
reality. Z pohľadu obecného
úradu rok 2016 bol veľmi
dynamický a uponáhľaný.
Žijeme v akomsi vzduchoprázdne, pod vplyvom médií.
Možno to vnímate aj vy. Z
pocitu straty zamestnania či
vlastnej existencie sa podriaďujeme masívnemu tlaku, keď
denne nasávame negatívne
správy, ktoré už na sklonku
jesene vystrieda marketingová
ponuka Vianoc,či ponuka na
výhodný úver. Agresívna a
masívna reklama nás pohlcuje
ako keby sme už sami nevedeli, kedy sviatky prichádzajú...
Napriek tomu je strašne veľa
vecí, prečo sa oplatí pracovať
a tvoriť pre blaho našej obce.
V našej obci je mnoho prác,
na ktoré stačia pracovité ruky
ľudí. Tie majú bezpochyby
naše občianske združenia
a spolky, ktoré nešetria
energiou, aby skrášlili našu
obec, zapojili sa do rôznych
podujatí organizovaných obcou, či sami pripravili podujatie pre občanov. Nerobia to
pre seba, ale pre nás všetkých.
V skratke by som rád pripomenul chvíle, ako prebiehal
rok. Nedá mi nespomenúť
činnosť niekoľkých občian-

skych združení. Jednota dôchodcov, ktorá nechýba ani
na jednej spoločenskej udalosti v obci. Tematické výlety
a spoločné posedenia sú ukážkou spolupatričnosti a sú vzorom pre mnohých z nás. Búda
team každoročne pripravuje
splav Zichyho kanála, spestria
obecné dni svojím stánkom a
výnimočnou chuťou údených

spolupráce členov ZRPŠ a rodičov. Myslím, že sa nám podarilo spustiť ďalšiu spoločenskú udalosť, a to ochutnávku
jedál starých materí, prvýkrát
pre našich občanov organizovanú obcou v spolupráci
s občianskym združením.
Pomyselný putovný pagáčik
prevzala od Jednoty dôchodcov organizácia Búda Team.

rýb. Svojpomocne opravili
zatekajúcu strechu a hrdzavé
žľaby na garáži zdravotného
strediska. Novo založený
dobrovoľný hasičský zbor sa
v spolupráci s obcou pustil
do opravy miestnosti hasičskej budovy. V tomto roku
pripravil pekný športový deň
pre deti pri príležitosti MDD.
Už po tretíkrát pre podporu
ZŠ a MŠ sa konal Veľkogrobský Triatlon organizovaný
nadšencami tohto náročného
športu, ktorý zaznamenal
najväčší počet účastníkov a
to z celého Slovenska. Veľmi
dobré organizačné schopnosti
riaditeľa súťaže sú vizitkou

Poľovníci sa pustili pred rokmi do náročnej stavby poľovníckej chaty, ktorá už dostáva
svoju konečnú tvár. Kynológovia sú partia, ktorá dokázala
vtiahnuť medzi seba mnoho
psičkárov. Záujem o športovú
kynológiu a samotný výcvik
je vysoký. Červený kríž každý
rok myslí na naše mamičky,
babičky. Pripravia pekný
program, vtiahnu medzi seba
milovníčky kvetín a spolu
navštívia výstavu Flóra. Vinári
nám robia radosť nezabudnuteľnou ochutnávkou vína,
určite nemôžem zabudnúť na
tradičné plesy organizované
B-teamom, či poľovníkmi.

Pôsobnosť katolíckej a evanjelickej cirkvi je v našej obci
historicky spojená. Evanjelici
a katolíci vždy patrili a patria
medzi ľudí angažovaných a
účastných na živote obce.
V tomto roku sme si pripomenuli osemdesiate výročie
posvätenia evanjelického kostola,bola to oslava spojená so
spomienkou kňazov, ktorí pôsobili v našej obci. Katolícka
cirkev je v našej obci známa
pôsobením pána farára Jána
Sucháňa, ktorý aj tento rok
napísal ďalšiu knižku o našom
konzumnom živote. Vôbec
musím poznamenať, že naša
obec je pretkaná osobnosťami,
o ktorých ste sa už mali možnosť dočítať v našom časopise.
To je iba malý výpočet všetkého, kto všetko v našej obci
pôsobí a je prínosom pre nás
všetkých. V tejto chvíli môžem len poďakovať všetkým,
ktorí sa podieľajú na spoločenskom a pracovnom živote
obce. Ďakujem pedagógom a
žiakom základnej a materskej
školy za prípravu kultúrnych
programov, podnikateľom za
nezištnú pomoc pre obec,
poslancom zastupiteľstva a zamestnancom obecného úradu
za prácu v prospech občanov.
Želám Vám všetkým krásne
vianočné sviatky, veľa zdravia,
šťastia a rodinnej pohody.
Nech Vám záver roka prinesie
pohodu a pokoj v dnešnom
uponáhľanom svete, príležitosť na urovnanie vzťahov so
svojimi blízkymi, priateľmi
a susedmi. Do nového roka
2017 Vám želám veľa zdravia,
pohody a úspechov v rodinnom a pracovnom živote!
Viliam Rigo,
starosta obce Veľký Grob
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Prvý ročník ochutnávky jedál starých materí
pre miestnych obyvateľov, Veľkogrobanov.
Stalo sa tradíciou, že obce združené
v trnavskom mikroregióne, sa stretávajú
každý rok pri ochutnávke jedál starých materí.
Túto ochutnávku každý rok organizuje iná
obec v mikroregióne. Práve tento rok prišiel
rad na Veľký Grob, ktorý sa podujal už na
jubilejnej 15 organizácii. Zaujímavosťou
je, že prvá ochutnávka sa konala práve vo
Veľkom Grobe. Regionálnych ochutnávok sa
zúčastňujú len delegáti obcí, ktorých jedlá
sú vystavené. Aj tak to býva približne 150
ľudí. Boli rôzne reakcie domácich obyvateľov,
napríklad prečo sa nemôžu zúčastniť aj
ostatní domáci občania, čo samozrejme
nie je možné. Táto skutočnosť podnietila
starostu obce konať. Po predchádzajúcej
dobrej spolupráci s Jednotou dôchodcov vo
Veľkom Grobe dali hlavy dokopy a rozhodli
sa zorganizovať prvý ročník ochutnávky
jedál starých materí – a to pre miestnych
obyvateľov, Veľkogrobanov. Dôchodcovia už
s organizovaním tejto akcie mali skúsenosti
a úlohy sa 21. novembra 2016 zhostili ako
prví. Spolu sedem občianskych združení sa
prihlásilo na základe výzvy a prejavilo ochotu
zúčastniť sa výstavy. Bolo úžasné, keď chceli
prispieť vlastnými komoditami rybári – SRZ
búda, slovenský červený kríž, dobrovoľný
hasičský zbor, telovýchovná jednota Veľký
Grob, poľovnícka spoločnosť a ďalší. Bolo
milé sledovať, keď sa do kultúrneho domu
začali nosiť jedlá nielen babiek a starých
materí, ale i mladých kuchárok a gazdiniek,
ktoré sa tiež chceli popýšiť svojím kuchárskym
umením. Stoly pripravené na vystavené jedlá
sa behom krátkej doby zaplnili a bolo treba
rozšíriť výstavnú plochu. Pred zaplnenú sálu
vystúpil starosta obce, Viliam Rigo, ktorý
spolu s predsedom Jednoty dôchodcov, s Ing.
Vojtechom Andorom, oficiálne otvorili prvú
putovnú výstavu jedál starých materí. Putovnú
preto, lebo sa dohodlo, že každý rok bude
spolu s obecným úradom iná spoločenská
organizácia konať výstavu jedál starých
materí. Pre budúci rok 2017 sa úlohy zhostia
rybári – SRZ búda, ktorí symbolicky prebrali
putovný “Gróbsky pagáček“. Za prinesené
jedlá a ich prípravu sa poďakoval a prihovoril

modlitbou Mgr. Pavol Kollár, evanjelický
farár z Veľkého Grobu. Po ňom krátkym
príhovorom a svätenou vodou posvätil všetky
jedlá rímskokatolícky farár z Čataja, Mgr. Ján
Sucháň. Týmto bola výstava oficiálne zahájená
a otvorená. Potom sa účastníci pustili do
ochutnávky rôznych druhov koláčov, pagáčov,

slaných, ale i sladkých dobrôt. Nechýbali
napríklad lokše, cícerová kaša, štedrák, placky,
palacinky, nátierky, mäsité jedlá v rôznych
prevedeniach. Program spestril i spevokol
Grobanka, ktorý svojím
vystúpením ešte viac umocnil
zážitok z nezabudnuteľného
večera. Účastníkov akcie do
nálady dostal aj spevokol
Cerianka z obce Lovce. Zlatým
klincom večera bola torta od
starostu obce Veľký Grob,
vyzdobená miestnymi tradičnými
ornamentami od tvorkyne
Kataríne Brinzovej. Veľkogróbsky
motív, ktorý bolo vidieť na
výšivkách, obrusoch, krojoch či
bábikách, bolo vidieť i na pódiu.
Poďakovanie patrí aj hosťom,
ktorí do našej výstavy prispeli
tradičnými produktami z kraja
Zlatých Moraviec. Na počúvanie
i do spevu hrali ich harmonikári
a bola radosť ich počúvať. Úžasná
dobrá nálada sa niesla v znamení
Grobania – Grobanom. Keď
sme sa rozchádzali, každý
z prítomných bol presvedčený,
že to bola veľmi dobrá akcia
s dúfaním, že bude pokračovať.
Ing. Vojtech Andor,
predseda JDS Veľký Grob
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„Naša doba sa stala povrchnou, prázdnou, pokryteckou“,
hovorí Ján Sucháň, katolícky farár.
o Ako sa vo vašej farnosti
chystáte na vianočné sviatky?
- Nerobím nejaké špeciálne
prípravy. Počas celého roka
ako idú dni je dosť výziev
života, starostí, radostí, takže
až keď sú Vianoce takpovediac
za dverami, snažím sa aby
slávnosť Ježišovho narodenia
bola pre ľudí príjemnou
chvíľou. Nemám rozdelený
rok od sviatkov do sviatkov,
sú obdobia všednejšie,
pôstnejšie i slávnostnejšie,
ale vždy je to o živote. Mám
celkom obyčajnú radosť
z maličkostí ako napríklad,
že sa mi rozmnožili rybičky
v akváriu, na druhej strane
bolesť, keď sme sa nedávno na
cintoríne rozlúčili s malým
chlapčekom. Vianoce by
sme mohli mať každý deň.
Nemusíme si dávať darčeky, je
dobré stretávať sa ako ľudia a
tešiť sa, že sme spolu.
o Čo vás vo farnosti trápi?
- Nedá sa povedať, že ma
niečo trápi vo farnosti, mňa
vo všeobecnosti trápi dnešný
svet. Svet sa globalizuje a
každý deň sa k nám dostáva
množstvo informácií. Za
pár minút vieme, čo sa deje
na druhom konci sveta. To
dobré i zlé, čo sa vo svete deje,
dopadá aj na nás všetkých

a premieta sa to do našich
medziľudských vzťahov.
Čím ďalej viac pozorujem,
akí sme jeden voči druhému
nevšímaví a mnohokrát aj
bezohľadní. V roku 1989
sme na námestiach spievali
o priateľstve a o láske u nás
doma aj na celom svete. Dnes
je ale mnohé inak. Zostali
sme akoby samorasty. Našu
spoločnosť akoby nikto
nevychovával. Politici, ktorí
mali byť vzorom a príkladom
dobra, často šíria už len
nenávisť, hľadajú vinníkov
a nepriateľov všade inde, len
nie sami v sebe. Naša doba sa
stala povrchnou, prázdnou,
pokryteckou... Dnes si už ale
budeme musieť vo všetkom
pomôcť sami. Chceme to,
vieme to, dokážeme to?
o Čo vás v poslednom čase
potešilo, čo sa vám podarilo?
- Stále mám radosť z toho, že
sa s mnohými ľuďmi môžem
stretávať v chráme. Ľudia sa
na mňa obracajú so svojim
starosťami, problémami,
otázkami. Po veľkej noci 15
detí pristúpilo k prvému
svätému prijímaniu a často
prijímam do cirkevného
spoločenstva novonarodené
deti prijatím sviatosti krstu.
Z tých materiálnych vecí

sa nám podarila výmena
kúrenia, tak už v kostole
nemáme zimu, čo je tiež
dôležité. Pre mňa sú však
najdôležitejší ľudia, od
malých detičiek až po
starčekov, pretože každý má
svoj neopakovateľný príbeh
a mňa teší prežívať s nimi ich
osudy. Často si uvedomujem,
ako ma oni obohacujú,
hoci si prídu iba posedieť,
porozprávať sa, poradiť. Aj
v tomto roku mi i vďaka
mojim spolupracovníkom
k Vianociam vyšla nová
knižka Rezonancie.

o Aký je váš vianočný odkaz
farníkom?
- Hlavným posolstvom Vianoc
je, že Boh sa stal Človekom,
že Nebo prišlo na Zem a tak aj
my sme pozvaní rásť zo Zeme
do Neba. K tomu by nám
mohol pomáhať aj každoročný
Advent, bezprostredná
príprava na Vianoce, aby sme
si poupratovali a vyzdobili
nielen naše príbytky, mestá
a dediny, ale predovšetkým,
aby sme si poupratovali v nás
a aby sa aj v nás narodil
Človek na obraz Boží.
pripravila: Eva Sudová

Cez druhú adventnú nedeľu sme navštívili služby Božie
v evanjelickom chráme Božom a zborovému farárovi
Mgr. Pavlovi Kollárovi sme položili niekoľko otázok...
o Ako sa grobský evanjelický cirkevný
zbor chystá na Vianočné sviatky?
- Ak hovoríme o cirkevnom zbore – tak
hovoríme o spoločenstve ľudí, ktoré má
niečo spoločné. A práve to spoločné
určuje aj prípravu na Vianočné sviatky.
Tým spoločným je jasné vedomie,
ktorému hovoríme viera, že v živote
človeka nič nie je samozrejmé, že
všetko je darom od Boha. Príprava na
Vianoce nás sústreďuje na to najväčšie
obdarovanie človeka zo strany Boha,
spočívajúce v tom, že Boh kvôli
človeku a z lásky k nemu, poslal do

tohto sveta svojho
Syna. A premýšľanie
o obsahu a dosahu
tohto daru pre človeka,
pre nás..., je základom
našej prípravy na
Vianoce, kedy si to
všetko pripomíname.
Chceme patriť medzi
tých, ktorí jasne vedia
to, čo už dnes tak
jasne nepočujeme –
že Advent a Vianoce
sú späté s Ježišom

Kristom.
o Koniec roka je čas na
bilancovanie. Čo Vás
v uplynulom roku najviac
potešilo?
- Musím sa priznať, že sme
ešte nebilancovali. Ale
určite sa ako spoločenstvo
spolu zastavíme
a ohliadneme späť za
rokom, ktorý sa blíži ku
koncu. Osobne ma teší,
keď sa stretnem s ľudskou
vnímavosťou k potrebám
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iných, keď ľudia prestanú vnímať len
samých seba, svoje potreby, záujmy.., keď
ľudia prejavia záujem o seba navzájom,
keď si prejavia vzájomne službu,
porozumenie, keď sú k sebe veľkorysí,
obdaria sa dobrým slovom. To má vždy
veľmi teší.
o Ako sa Vám darí práca s deťmi?
- V roku 2016 sme letný tábor deti
neorganizovali. Určite to neznamená,
že sme s touto našou aktivitou
prestali. Rovnako to neznamená, že sa
nevenujeme deťom, každú nedeľu sa
s nimi stretávame na detskej besiedke.
o Vieme, že váš zbor sa venuje aj
charitatívnej práci. Aké sú vaše aktivity
v tejto oblasti?
- Myslím, že máte na mysli našu
diakonickú prácu. To je jedna z oblastí
práce v našom cirkevnom zbore, o ktorej
budeme určite hovoriť pri koncoročnom
bilancovaní. Aj keď sme v tejto oblasti
bilancovali čiastočne už v júni tohto
roku. Pripomenuli sme si 15. výročie
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založenia našej
zborovej diakonie.
Už 15 rokov
sa tejto službe
venujú naše sestry
v cirkevnom zbore.
Hlavná oblasť tejto
služby spočíva
v návštevnej
službe starších
bratov a sestier
v našom zbore
a tiež organizovanie
stretnutí pre
našich starších.
Neodmysliteľnou
súčasťou práce
sestier z našej zborovej diakonie je
aj pomoc pri všetkých podujatiach a
aktivitách v cirkevnom zbore. Za túto
službu som sestrám z diakonie veľmi
vďačný.
o Vaše vianočné prianie všetkým
obyvateľom Veľkého Grobu...

- Obyvateľom Veľkého Grobu prajem
Vianočné sviatky naplnené radosťou,
láskou, pokojom, porozumením. Nech sa
nás všetkých hlboko dotkne a k lepšiemu
zmení to, čo je podstatou vianočných
sviatkov – Láska, v ktorej nám Boh dal
svojho Syna.
pripravila: Eva Sudová

Na posedenie pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“
vo Veľkom Grobe prišiel aj spevák Martin Jakubec.

Život človeka pripomína jedinečný román. V prvom
rade začína bezstarostným detstvom, plným otázok, detských radostí i slzičiek. Neskôr pokračuje obdobím dospievania a dospelosti a zakladaním si vlastnej rodiny. A
v neposlednom rade starobou – krásnou jeseňou života.
Obdobím, keď človek bilancuje svoj doterajší život a pod
ťarchou životných situácií sa snaží dotvoriť tento vzácny
dar života. Mesiac október je mesiacom úcty k starším a
preto i my chceme vyzdvihnúť nenahraditeľnosť našich
starších spoluobčanov a usporadúvame pre nich každoročne krásne posedenie, spojené s občerstvením a milým

programom detí základnej a materskej školy. Tento rok
bola súčasťou programu aj hudobná produkcia sólového
speváka Martina Jakubca, ktorý vytvoril nezabudnuteľnú
atmosféru. Aj takouto formou sa chceme našim spoluobčanom poďakovať za lásku, múdrosť i obetavosť, ktorou
nás obklopovali po celý život. Chceme im tak dať najavo,
že ich stále potrebujeme a sú neoddeliteľnou súčasťou našich životov.
pripravila: Mgr. Karin Uherová
referentka OcÚ

Spoločenská kronika obce / jún 2016 - november 2016
Narodili sa:

Uzavreli manželstvo:

Opustili nás:

Adela Sabová
Martin Slovák
Jakub Fecko
Alex Pravda
René Kurucz
Karin Kormaňáková
Peter Švacho

Kristína Turcárová - Richard Rigo
Romana Škorvagová - Ing. Patrik Oberta
Mgr. Denisa Palčová - Juraj Somorovský

Emília Rigová
František Marculinec
Ján Maszay
Anna Nesméryová
Peter Kvasnica
František Čizmadia
Radko Kajoš

pripravila: Mgr. Karin Uherová, referentka OcÚ
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Traja poslanci Veľkého Grobu sa v rozho
Poslanec Jozef Šenkárik už viackrát
oľutoval, že je poslancom v obci.

Jozef Šenkárik je poslancom vo
Veľkom Grobe už šiesty rok. Čo
ho motivovalo
k tomu, aby kandidoval do
obecného zastupiteľstva?
- Chcem pomáhať obci,
obyvateľom obci. Hlavne si
všímam život dôchodcov,

skvalitnenie ich života,.
o Aký bol Váš volebný
program a ako to
vyzerá, či sa z neho
niečo aj naplní, resp.
bude plniť?
- Môj volebný program
sa týkal najmä
bezpečnosti občanov,
skrášlenia obce a
rómskej otázky.
o Ktoré problémy
sa Vám zdajú v obci
najvykuklejšie?
- Určite neprispôsobiví
Rómovia a nekvalitné
vedľajšie cesty.
o Ako vidíte situáciu
s mladou generáciou v obci...?
Vracajú sa k Vám mladí,
zakladajú si tu rodiny, stavajú
domy? Myslíte si, že im obec
vytvára vhodné podmienky
pre život aj so službami
a vzdelaním?

- Áno, to musím potvrdiť, mladá
generácia sa k nám vracia, stavajú
si tu domy, alebo prenajímajú.
Podmienky im obec vytvára iba
čiastočne .
o Ako sa dá vo Vašej obci
kultúrne a spoločensky vyžiť...?
Na ktoré akcie a spoločenské
– podujatia môžete byť v obci
právom hrdí?
- Občania sa tešia na Deň obce,
stolnotenisový a futbalový turnaj,
Jedlá starých materí, ako aj
ochutnávku vína.
o Ako Vašu prácu poslanca
vnímajú občania?
- Negatívne.
o Sú občania ochotní pomáhať,
ak sa niečo v obci robí, či už pri
investičných akciách, alebo pri
kultúrnych?
- Občania pomáhajú čiastočne,
a čo ma mrzí, mnohí nemajú až
taký veľký záujem o dianie v obci.
o Keď by ste porovnali čo

Vlasta Zimermanová neľutuje, že
je poslankyňou vo Veľkom Grobe

Poslankyňa Vlasta Zimermanová má 55 rokov, pracuje ako referentka
skladového hospodárstva v Bratislave. Je rodáčkou z Veľkého Grobu
a odtiaľto pochádzajú aj jej rodičia, starí rodičia, ba i prastarí rodičia.
Poďme sa s ňou trošku porozprávať.
o Koľko rokov pôsobíte ako poslankyňa?
- Ako poslankyňa pôsobím prvé volebné obdobie.
o Čo Vás motivovalo k tomu, aby ste kandidovali do obecného
zastupiteľstva?
- Ľudia z našej obce ma podporovali, aby som kandidovala do
obecného zastupiteľstva.
o Ako vidíte situáciu s mladou generáciou v obci...? Vracajú sa
k Vám mladí, zakladajú si tu rodiny, stavajú domy? Myslíte si,
že im obec vytvára vhodné podmienky pre život aj so službami
a vzdelaním?
- Áno, vracajú sa mladí ľudia, dokonca tu máme veľa mladých ľudí
prisťahovaných kvôli práci do Bratislavy a blízkeho okolia. Prerábajú si
staré domčeky, alebo stavajú nové, máme už aj celé nové ulice. V obci
máme škôlku, školu 1.stupeň /od 1-4. ročník/, zdravotné stredisko,
kde pracujú obvodná lekárka, detská lekárka, zubná ambulancia a
dokonca máme tu aj lekáreň, ktorú si pacienti veľmi obľúbili kvôli
tomu, že si môžu vybrať lieky a nemusia chodiť do neďalekého mesta
Senec, Sládkovičova, či do Galanty.
o Ako sa dá vo Vašej obci kultúrne a spoločensky vyžiť...? Na ktoré
akcie a spoločenské – podujatia môžete byť v obci právom hrdí?
- V obci máme krásne športové ihrisko, kde bývajú športové podujatia,
aj na Deň detí sa tu schádzame s rodičmi, sú tu pripravené rôzne
súťaže pre deti. Na ihrisku sa usporiadavajú Dni obce s kultúrnym
programom a nechýba aj súťaženie vo varení guláša. Máme tiež
seniorov - teda spevácku skupinu Grobanka, ktorá chodí vystupovať
na každú príležitosť, ktorá sa v obci udeje a teda tak nás reprezentuje aj

hovoria ľudia v okolitých
obciach ako sa im žije, s Vašou
obcou... Ako sa Vám žije a býva
vo Vašej obci, ide dostatočne
s dobou? Je moderne vybavená,
čo pochválite, čo skritizujete,
resp. čo Vás núti nestagnovať
a ďalej vymýšľať a riešiť veci pre
spokojnosť občana?
- Z vlastnej skúsenosti
a z informácií viem, že
v okolitých obciach sa žije lepšie,
občania sa viac zapájajú do
činnosti obce.
o Neoľutovali ste niekedy, že ste
poslancom? Ako spolupracujete
navzájom – ako poslanci
a starosta? Lebo sa hovorí, že
keď kone ťahajú za jeden koniec
– ide to ľahšie, ako keď každý
ťahá inde....
- Oľutoval som viackrát,
spolupráca medzi poslancami
a starostom a komunikácia by
mohli byť lepšie.

v okolitých obciach. Každý rok
oslavujeme v obci Deň matiek,
kde nám detičky z tunajšej
škôlky a školy pripravia kultúrny
program. Potom tu mávame
súťaž Veľkogrobský triatlon,
kde každý rok je viac a viac
záujemcov a súťažiacich. Tesne
pred Vianocami máme Vianočné
trhy, kde kreatívni ľudia
predávajú svoje výrobky, nechýba
varenie gulášu, cigánskej, ZRPŠ
škola - škôlka predáva krásne
hrnčeky so symbolmi obce,
o ktoré je každý rok záujem.
Vládne tu dobrá vianočná
atmosféra, keď sa už všetci tešíme
na Vianoce. V obci máme aj dva
kostoly, evanjelický a katolícky.
o Ako Vašu prácu poslankyne vnímajú občania?
- Dosťahovaní mladí ľudia ma veľmi nepoznajú, ale tunajší občania ma
vnímajú a aj sa obracajú na mňa s problémami.
o Sú občania ochotní pomáhať, ak sa niečo v obci robí, či už pri
investičných akciách, alebo pri kultúrnych?
- Áno, sú ochotní pomôcť, ak sa niečo robí v obci.
o Neoľutovali ste niekedy, že ste poslancom? Ako spolupracujete
navzájom – ako poslanci a starosta? Lebo sa hovorí, že keď kone
ťahajú za jeden koniec – ide to ľahšie, ako keď každý ťahá inde....
- Nie, neoľutovala som, že som poslankyňa, pretože takto vnímam
viacej, čo sa deje v našej obci.
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ovore pre obecný časopis takto vyjadrili...

„Občania pri akciách v obci pomáhajú, ale mám pocit, že sú to stále tí
istí“, hovorí Jaroslav Uher, poslanec vo Veľkom Grobe.

Jaroslav Uher je poslancom vo
veľkom Grobe už šesť rokov,
poprosili sme ho o nasledujúci
rozhovor:
o Čo Vás motivovalo k tomu,
aby ste kandidovali do
obecného zastupiteľstva?
- Záleží mi na obci, v ktorej som
vyrastal a v ktorej žijem dodnes.
Chcem, aby sa tu ľudia mali
dobre a boli hrdí na to, v akej
obci žijú. Preto sa snažím i počas
fungovania vo funkcii poslanca
obce prispieť aspoň do istej miery
k jej rozvoju a skvalitneniu života
v nej.
o Aký bol Váš volebný program
a ako to vyzerá, či sa z neho
niečo aj naplní, resp. bude
plniť?
- Základom môjho volebného
programu bolo čo najlepšie
pomôcť obci a obyvateľom obce.
V zastupiteľstve som druhé
volebné obdobie a konštatujem,
že niektoré veci sa splnili a
mnohé sa vzhľadom na finančné,
legislatívne, či administratívne
problémy doťahujú. Na začiatku
volebného obdobia všetci
poslanci napísali starostovi
„svoje naj pre Grob“, ako sme to
nazvali. Tu sme v jednotlivých
bodoch vyjadrili svoje priority
v činnosti pre rozvoj našej obce.

V prvom volebnom
období som kládol
dôraz na nasledovné
body: kanalizácia
v obci, prípadne
príprava projektov
a rokovanie o možnom
spoločnom projekte
s okolitými obcami,
zriadenie zberného
dvora, oprava ciest,
vybudovanie a oprava
chodníkov /cintorín,
škola, popri hlavnej ceste/,
vybudovanie parkovacích miest
/zdravotné stredisko, cintorín,
kultúrny dom/, oplotenie
športového areálu, umiestnenie
informačnej tabule v centre obce
/námestie/, organizovanie brigád
a kultúrnych akcií s občanmi
a organizáciami v obci, osadenie
lavičiek v parkoch, rokovanie
so SAD ohľadne vytvorenia
nových autobusových spojov
v neskorších večerných hodinách.
V druhom volebnom období
bolo mojou prioritou nasledovné:
vybudovanie chodníka hore
kopcom popri hlavnej ceste
v dedine, vybudovanie výťahu pre
imobilných na poštu a obecný
úrad, rekonštrukcia obecného
úradu, oprava domu smútku,
parkovisko pri cintoríne, body
z predchádzajúceho volebného
obdobia. Viem, že sú to úlohy
finančne náročné, nedá sa urobiť
všetko naraz. Keby však vyšla
aspoň polovica z uvedeného, bol
by som spokojný.
o Ktoré problémy sa Vám zdajú
v obci najvypuklejšie?
- Problémy sú stále, vo väčšom,
či menšom rozsahu. Problémom
sú čierne skládky odpadu, ktoré
sa v obci vytvárajú a myslím,

Mikulášska inovácia

že nás alebo našich potomkov
v budúcnosti dobehnú, ak sa
nebudú riešiť. Ďalším problémom
sú neprispôsobiví občania v obci,
ktorí otravujú a strpčujú život, či
už malými krádežami, robením
neporiadku, postávaním,
popíjaním alkoholických nápojov
a otravovaním obyvateľov na
námestí obce.
o Ako vidíte situáciu s mladou
generáciou v obci...? Vracajú
sa k Vám mladí, zakladajú si tu
rodiny, stavajú domy? Myslíte
si, že im obec vytvára vhodné
podmienky pre život aj so
službami a vzdelaním?
- V súčasnosti vidím, že do našej
obce prichádzajú mladé rodiny,
dá sa povedať z celého Slovenska.
Veľmi ma to teší, ale zároveň
aj zaväzuje k tomu, aby tu mali
vytvorené podmienky na kľudný
a pohodlný život. Z toho dôvodu
sa snažíme dopĺňať jednotlivé
služby v obci. Dôležitým krokom
je aj príprava a realizácia
výstavby 18 bytov, ktoré poskytnú
ubytovanie i mladým rodinám.
o Ako sa dá vo Vašej obci
kultúrne a spoločensky vyžiť...?
Na ktoré akcie a spoločenské
– podujatia môžete byť v obci
právom hrdí?
- Myslím, že v obci sa konajú
veľmi zaujímavé akcie s dobrým
ohlasom od našich obyvateľov,
ale aj od obyvateľov okolitých
obcí. Pripravujú ich miestne
organizácie i menšie skupiny
zanietencov za pomoci obce.
Ťažko je povedať, na ktoré
som hrdý, lebo každá akcia má
niečo do seba a som rád, keď sú
spokojní miestni obyvatelia.
o Ako Vašu prácu poslanca
vnímajú občania?

Mikuláš si tento rok vymyslel
zlepšovák. Už ho veru bolievajú
nohy od toľkého chodenia po
Veľkom Grobe, veď tam má na starosť 230 detí, ktorým musí 6. decembra doniesť darčeky. Dohodol sa teda so starostom, aby mu na jeden večer požičal kultúrny dom a pozval
všetky deti, aby sa zišli na jednom mieste. Vyšlo to výborne. Mikuláš s krásnym anjelom a
zlým čertom prišli, potešili všetky deti a rozdali im sladkosti. V tej veľkej fronte pri Mikulášovi, ktorému šikovné deti aj zarecitovali a zaspievali, nikto nestačil preverovať, či boli
detičky po celý rok dobré a poslúchali rodičov. Tak sa stalo, že sladkosti dostali aj tí menej
poslušní, ba aj tí nezbedníci nezbední. No nevadí. Mikuláš im odkazuje, že sa do budúceho roka majú polepšiť. Deti sa určite tešili a hoci všetci doma dostali do čižmičiek darčeky,
tie od ozajstného Mikuláša a anjela sú vždy najlepšie (ba aj tie od čerta boli veľmi dobré).
Vidno, že vedenie obce Veľký Grob sa venuje svojim občanom takpovediac bez rozdielu
veku a myslí aj na tých najmenších.
- sudová -

- Na túto otázku nech odpovedia
obyvatelia obce.
o Sú občania ochotní pomáhať,
ak sa niečo v obci robí, či už pri
investičných akciách, alebo pri
kultúrnych?
- Myslím, že do istej miery áno.
Avšak mám pocit, že ide stále
o tých istých.
o Keď by ste porovnali, čo
hovoria ľudia v okolitých
obciach, ako sa im žije, s Vašou
obcou.. Ako sa Vám žije a býva
vo Vašej obci, ide dostatočne
s dobou? Je moderne vybavená,
čo pochválite, čo skritizujete,
resp. čo Vás núti nestagnovať
a ďalej vymýšľať a riešiť veci pre
spokojnosť občana?
- Pravdaže porovnávam našu
obec s obcami v okolí. Pri svojej
práci sa stretávam so starostami,
poslancami, či občanmi z nich a
každá obec má svoje problémy, či
už väčšie, alebo menšie. Ako som
spozoroval, v niečom sme lepší
my, v niečom zase oni.
o Neoľutovali ste niekedy, že ste
poslancom? Ako spolupracujete
navzájom – ako poslanci
a starosta? Lebo sa hovorí, že
keď kone ťahajú za jeden koniec
– ide to ľahšie, ako keď každý
ťahá inde....
- V mnohých chvíľach cítim,
že je to náročná a zodpovedná
úloha, avšak stále sa snažím
ísť ďalej, prijímať podnety
od spoluobčanov a následne
ich riešiť na zasadnutiach
OZ. Myslím, že spolupráca
poslancov a starostu obce je na
dobrej úrovni. Vychádzame zo
spoločného úsilia - niečo pre
obec vytvoriť.
otázky: Mgr. Alena Jaššová
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Vo Veľkom Grobe si v septembri t.r. založili dobrovoľný hasičský zbor.

Ako sme sa od pamätníkov
dozvedeli, hasičský zbor vo
Veľkom Grobe bol založený
v 30. rokoch minulého
storočia a niekedy v 70.
rokoch zanikol. Ostala po
ňom iba požiarna zbrojnica,
ktorú obecný úrad využíval
ako sklad a garáž.
Táto situácia sa však zásadne
zmenila 11. septembra
2016, kedy sa zišli gróbski
nadšenci, aby oficiálne
založili Dobrovoľný hasičský
zbor vo Veľkom Grobe.
Na ustanovujúcej schôdzi
privítali aj povolaného
odborníka – riaditeľa
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného
zboru Galanta pplk. Ing.
Zoltána Tánczosa, PhD. Ten
všetkých zakladajúcich členov
informoval o prvoradej úlohe,
a to nutnosti vypracovania
žiadosti o kategorizáciu
novovzniknutého DHZ
a navrhol zaradenie do
skupiny C. Ozrejmil im
možnosti financovania
činností DHZ a hovoril
o možnosti získania
potrebnej výstroje a výzbroje.
Informoval o možnosti
absolvovať základnú hasičskú
prípravu DHZ aj o možnosti
získania jednorázovej dotácie
na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice a zdôraznil nutnosť
vlastnej aktivity DHZ (tá
gróbskym nadšencom určite

chýbať nebude). Zdôraznil,
že jednou z aktivít by malo
byť aj zapojenie mládeže. Aká
perspektíva teda čaká našich
nových hasičov?
Začiatky budú neľahké, ale
vzali to za správny koniec.
Dali sa do rekonštrukcie
hasičskej zbrojnice a tam sme
ich v mrazivú decembrovú
nedeľu aj zastihli pri omietaní
a rekonštrukcii sociálnych
priestorov. Keď sa budú mať
kde stretávať, kde si uložiť
základnú výzbroj a výstroj,
hneď to bude veselšie.
Teraz ich čakajú odborné
školenia, aby sa mohli
úspešne zhostiť všetkých
úloh, ktoré majú dobrovoľní
hasiči v kompetencii.
Vedenie prisľúbilo, že sa bude
usilovať o získanie financií na
rekonštrukciu celého objektu
hasičskej zbrojnice, ktorú by
chceli financovať z projektov
na rekonštrukciu obecnej
infraštruktúry.
Nič z toho nebude za mesiac
ani za rok, ale už dnes sa
veci pohli správnym smerom
a hasiči sa rozhodne neboja
priložiť ruku k dielu. Hneď
ako budú k dispozícii vhodné
priestory, bude nasledovať
„uháňanie“ kompetentných
orgánov ministerstva vnútra,
aby gróbskemu hasičskému
zboru pridelili špeciálne
hasičské vozidlo.
Medzitým však musia

hasiči dať do poriadku sieť
hydrantov v obci, aby bolo
v prípade potreby možné hasiť
vodou z tejto siete. Okrem
toho sa rozhodli zachrániť
všetky historické hasičské
predmety, ktoré mnohí
občania obce roky opatrovali.
Keďže zakladajúci hasiči
patria k tým aktívnym
občanom, ktorí sa zapájajú
do všetkých kultúrnych,
spoločenských aj športových
podujatí, dali si aj túto pomoc
obci do svojich plánov. Vďaka
dobrej spolupráci s vedením
obce, ktoré už na rok 2017
dala do rozpočtu financie na
plánované aktivity, majú plány
hasičov zelenú.
Je pravdou, že prvý, druhý
rok nebudú veľmi atraktívne,
viac bude murovania,
merania, montovania, učenia
sa predpisov, ako naháňania

Takže, vážení občania,
nebuďte prekvapení, ak
vás navštívia hasiči, aby
vám spolu s kominárom
či revíznym technikom
prezreli komín, či zapojenie
kotla alebo kachieľ. Nemajte
obavy, ich cieľom nie je
rozdávať pokuty, ale pomôcť
vám, aby ste všetko mali
v najlepšom poriadku a všetci
spoločne sme obmedzili
nebezpečenstvo požiarov
na minimum. Bohužiaľ,
aj vo Veľkom Grobe toho
roku horelo a rýchla pomoc
dobrovoľných hasičov by
sa vtedy zišla. Určite sa
pamätáte aj na poslednú
hrozbu povodne, keď sa
náš mierumilovný potôčik
vylial z brehov a niektorým
obyvateľom tiekla voda rovno
pred bránou do dvora. Aj
v takých situáciách budú

sa v červenom hasičskom
aute so sirénou v parádnych
oblekoch (veď o tom snívajú
malí hasiči, ktorých sa
v Grobe určite nájde veľa).
Práca s mládežou bude určite
tou najveselšou časťou ich
činnosti a veríme, že mladí
gróbski hasiči rýchlo a hravo
natrénujú všetky disciplíny
a budú reprezentovať svoju
obec na súťažiach. Určite
sa toho pri tréningu veľa
naučia o hasení, o prevencii,
o záchrane zdravia i životov.
Nesmieme zabudnúť na
preventívnu prácu hasičov.

dobrovoľní hasiči odborne
zasahovať a chrániť naše
životy, zdravie a majetok.
Prajem všetkým zakladajúcim
i budúcim členom veľa
úspechov v ich práci a výboru
DHZ v zložení Dano Turcár,
Veronika Keruľová, Alexandra
Tóthová, Zuzana Lukáčová,
Peter Kemény, Rudolf Ženiš,
Martin Palčo, podpredseda,
Peter Vráb, revízor, Matej
Poláček, predseda a Viliam
Rigo, čestný predseda, mnoho
šikovných a nadšených
pomocníkov.
pripravila: Eva Sudová
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Úspešní architekti Maníkovci rekonštruujú
vo Veľkom Grobe Pamätný dom Kataríny Brinzovej.

Architekt Mikuláš Maník s dcérou Katarínou,
ktorá je tiež architektkou, na vernisáži výstavy v Košiciach

Na vernisáži veľmi úspešnej výstavy Zuzana
Maníková a Mikuláš Maník – 40 rokov architektúry, ktorá sa konala na jar vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, sme si s nimi dohodli
stretnutie, aby sme sa čo-to dozvedeli o ich
aktivitách vo Veľkom Grobe. Výstava, ktorá bola
prezentáciou architektonického diela týchto veľmi činorodých manželov, zaujala nielen odborníkov, ale aj širokú verejnosť. Po nejakom čase
sme sa teda konečne stretli takpovediac na tvári
miesta – v pamätnom dome Katariny Brinzovej
vo veľkom Grobe, ktorého sú Maníkovci majiteľmi a už niekoľko rokov ho rekonštruujú.
o Ako sa manželia Maníkovci – architekti
a pamiatkári, vlastne dostali do Grobu?
- Hľadali sme nehnuteľnosť v Bratislave a okolí.
Napriek dosť veľkej vzdialenosti od Bratislavy,
rozhodli sme sa pre Veľký Grob. Presvedčila nás
romantická atmosféra areálu roľníckej usadlosti
na Hlavnej ulici, ktorá bola na predaj. Mnohých
záujemcov o kúpu určite odradila skutočnosť, že
objekt je národnou kultúrnou pamiatkou a tak
na všetky stavebné rekonštrukčné práce dohliadajú pamiatkári. Dodržiavať všetky ich pokyny
a požiadavky nie je ani jednoduché ani lacné.
o Vás, ako skúsených pamiatkárov, to ale neodradilo a kúpili ste polorozpadnutý dom a dali
sa do veľmi náročnej rekonštrukcie. Ako sa
vám dielo darí?
- Máme viac negatívnych ako pozitívnych
skúseností. Trikrát nás vykradli, čo nás hodne
pribrzdilo a stálo nás to kopu peňazí, nové stroje,
náradie, nové elektroinštalácie, ktoré nám už
hotové vytrhali zo stien. Museli sme inštalovať
kamerový systém, čo nakoniec pomohlo. Ale za
tie peniaze by sme mali urobenej kopu roboty.
Dva roky nás zdržali úrady. Pamiatkári sa trikrát

Rodný dom Kataríny Brinzovej na Hlavnej ulici vo Veľkom Grobe

sťahovali, zamestnanci sa vymenili a nová mladá
iniciatívna pracovníčka nám dala k projektu
záporné stanovisko. Nakoniec vysvitlo, že pri
sťahovaní stratili našu dokumentáciu. My máme
vyše 40 ročnú prax, ale doteraz sa nám čosi také
nestalo. Nakoniec sme sa ako-tak rozbehli a veríme, že sa nám to nakoniec podarí. S opravami
sme začali práve v najhoršom čase – nedala sa
zohnať žiadna firma, ani remeselníci. Tak sme
(ako odborníci – architekti) začali stavať so Študenským servisom a aj s miestnymi nezamestnanými, čo sa veľmi neosvedčilo.
o Čo vás na tejto práci teší či obohacuje?
- Inšpirujúce je pre nás to, že tento objekt je
Pamätným dom Kataríny Brinzovej a skutočnosť, že tu prežila celý svoj život taká významná
predstaviteľka ľudového nástenného maliarstva a
predlôh k výšivkám, ako bola Katarína Brinzová
(1877–1976). Pretože priestoru máme viac ako
potrebujeme (nehnuteľnosť má 500 m2 zastavanej plochy), chceme v časti domu zriadiť múzeum ľudového ornamentu a Kataríny Brinzovej.
Ale to máme ešte veľa roboty pred sebou.
o Môžete nám túto myšlienku trocha priblížiť?
- Našim zámerom je vytvorenie historicko-muzeálnej prezentácie osobnosti a tvorby Kataríny
Brinzovej, a to rekonštrukciou tejto roľníckej
usadlosti. Jej osobnosť a život a tvorbu chceme
prezentovať formou komornej expozície so
zameraním na históriu takmer storočného obdobia, ktoré tu prežila. Zároveň by sme chceli
vytvoriť podmienky pre kultúrno-spoločenské a
vzdelávacie aktivity viazané najmä na jej tvorbu,
ale aj na tvorbu ostatných významných výšivkáriek tohto regiónu. Chceli by sme vytvoriť
priestor pre kultúrne aktivity viazané na štúdium
a prezentáciu ľudovej kultúry obce i regiónu.

Naším cieľom je oživiť a zatraktívniť pamiatku
formou organizovania výstav, pracovných a
študijných stretnutí, workshopov, tvorivých
stretnutí súčasných tvorcov, študijných pobytov,
seminárov a konferencií.
o Vaše zámery sú naozaj zmysluplné a určite
ich realizáciou prispejete k zatraktívneniu
obce i regiónu. Grobanov môže tešiť, že sa na
záchranu národnej kultúrnej pamiatky podujali dvaja skúsení odborníci. Ako vidno, ste
aj veľmi šikovní remeselníci, veď veľkú časť
rekonštrukcie realizujete takpovediac vlastnými rukami. Ako to súvisí s vašou pôvodnou
profesiou?
- Sme inžinieri – architekti, so 42 ročnou praxou.
Projektovali sme školy, škôlky, domy smútku,
Kauflandy aj iné obchodné domy, rodinné domy
(vyše 120), interiéry a mnoho iných. Za viac ako
40 rokov sa toho nazberá dosť. Aj pri tejto práci
zúročujeme svoje odborné skúsenosti, ale uplatňujeme sa naozaj aj ako murári, betonári, škridliari, tesári a tešíme sa aj na tie finálne práce ako
bude realizácia výstavnej expozície a zariaďovanie celého objektu.
o Prajeme vám veľa síl, dobrých pomocníkov,
podporu úradov a už žiadne katastrofy, aby ste
svoje dielo dokončili v pohode pre svoju radosť
a prospech celej obce.
- Ďakujeme za želanie. Veríme, že už čoskoro sa
nám podarí dokončiť rekonštrukciu aspoň časti
usadlosti a tešíme sa, že sa konečne nasťahujeme
a malebný Veľký Grob sa stane aj naším domovom.
P.S. Syn manželov Maníkovcov, Mikuláš, je slovenský šachový veľmajster.
pýtala sa: Eva Sudová

„Máme naozaj veľa práce, ale
nesťažujeme si, horšie by bolo, keby
sme nemali pacientov“, hovorí MUDr. Dana

Polakovičová, stomatologička z Veľkého Grobu.

MUDr. Dana Polakovičová, sestra Jana Senášiová

Zubných lekárov je najlepšie navštevovať, keď vás žiadny zub nebolí
a všetky máte v poriadku, aj preto bola naša krátka návšteva v ordinácii
MUDr. Dani Polakovičovej s krásnym novým zubárskym kreslom, veľmi
príjemná. Aj jej sme položili zopár vianočných otázok.
o Čo odporúčate v predvianočnom čase svojim pacientom?
- V prvom rade pripomínam pacientom, aby si preventívnu prehliadku
nenechávali až na koniec roka a chodili na prehliadky priebežne, lebo každý
rok v decembri nemáme voľné termíny na preventívky a koncom decembra

pokračovanie na str. 10.
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máme plnú čakáreň „omeškancov“, ktorí po celý rok nemali
čas a potom si kazia sviatky vysedávaním v čakárni zubnej
ambulancie. Dúfam, že tento rok budú disciplínovanejší a ak nie
tento, tak na rok určite prídu už v januári.
o No a nejaké vianočné zdravotné rady máte? Čoho sa majú
vyvarovať, aby hneď po sviatkoch nesedeli tu vo vašom
zubárskom kresle?
- Zakazovať sladkosti nebudeme, to asi nemá význam, lebo cez
sviatky všetci maškrtíme, ale musíme znova opakovať – hygiena,
hygiena, hygiena,... Po všetkých tých zákuskoch, maškrtkách,
zemiakových šalátoch a kaproch je vždy potrebné dôkladne
si zúbky umyť, aby sme sa tu naozaj nestretli hneď po novom
roku.

o Čo vás v poslednom roku tu v grobskom zdravotnom
stredisku potešilo?
- Veľmi nás potešilo, že sme sa tu všetci lekári dohodli
a vzájomne sme si vyšli v ústrety a pani doktorka Kalašová nám
prenechala priestory a vďaka malému sťahovaniu sme získali
pre našu ordináciu potrebné zázemie.
o Čo je na vašej práci najťažšie, čo by ste chceli zlepšiť alebo
zmeniť?
- Bohužiaľ, práce je stále viac a viac a zubných lekárov je menej
a menej. Preto máme veľmi veľa pacientov a nestíhame ich
ošetriť tak rýchlo, ako by sme chceli. To, že sme zavalení prácou,
na to si nesťažujeme, lebo horšie by určite bolo, keby sme
nemali pacientov.
pýtala sa: Eva Sudová

„Najradšej mám mamičky, ktoré rastú spolu so svojimi deťmi“,
hovorí MUDr. Daniela Harušincová, detská lekárka z Veľkého Grobu.
- Vianočné sviatky sú
takpovediac neštandardnou
situáciou a preto radím
mamičkám, aby sa snažili
neodkloniť sa od zabehaného
režimu. Malinké deti
nepotrebujú žiadne výnimočné
chute, nemusia ochutnať
kapustnicu, kapra ani zemiakový
šalát, na to majú ešte dosť času.
Dojčiacim mamičkám zasa
odporúčam, aby sa vyhýbali
lákavým chutným delikatesám.
Mali sme dieťatko, ktoré trpelo
ekzémom po tom, čo si jeho
mamička pochutila na údenom
mäsku a po tejto skúsenosti
radím neexperimentovať. Malé
deti potrebujú predovšetkým
svoju denno-dennú rutinu,
MUDr. Daniela Harušincová, sestra Ľudmila Pitelová
zdravú stravu, pokoj a lásku.
o Pani doktorka, blížia sa Vianoce,
o Čo vás za posledný rok v práci
všetci budeme hodovať, maškrtiť,
tu v Grobe potešilo?
budeme mať pár dní voľna, čo na nejaký - Potešia ma vždy mamičky, ktoré
čas výrazne zmení náš každodenný
napredujú spolu so svojimi deťmi.
život. Čo odkazujete svojim malým
Najradšej mám mamičky, ktoré rastú
pacientom respektíve ich rodičom?
spolu so svojimi deťmi.

„Nový zákon snáď vyrieši problém
nedostatku niektorých liekov“,

hovorí Mgr. Štefan Ingeli, lekárnik z Veľkého Grobu.
Pána lekárnika Mgr. Štefana Ingeliho sme
vyspovedali priamo za okienkom lekárne,
kde sa denno-denne stará o to, aby všetci
občania Veľkého Grobu i okolia mali vždy
a včas svoje lieky, či už sú dlhodobo vážne
chorí alebo ich len prepadne nejaká tá bežná
choroba.
o Čo vás teší na práci lekárnika v malej obci,
kde každý každého pozná a vaši zákazníci
sú aj vaši susedia a príbuzní? Je to lepšie
alebo horšie, ako byť lekárnikom vo veľkom

meste, kde je všetko anonymné?
- Pochádzam z Grobu a väčšina
klientov je odtiaľto, čo prispieva
k takej priateľskej rodinnej
atmosfére, ale na druhej strane je
to zaväzujúce. Nemôžem niekomu
predať liek, len preto, že už bude
exspirovať, alebo ho mám na sklade
prebytok, musím každému ponúknuť
taký, o ktorom som presvedčený,
že je pre neho ten najlepší. Ľudia

o Čo by ste si želali pre zlepšenie
svojej práce? Pomohla by krajšia
ordinácia, lepšie vybavenie, menej
papierovačiek,...?
- No, viete, môžem pracovať iba s vecami,
ktoré zmeniť viem. Tie, ktoré neviem
zmeniť, jednoducho prijímam tak, ako
prichádzajú. Vnímam každú, zdanlivo
aj tú náročnejšiu úlohu, ako niečo nové,
čo sa zasa ja môžem naučiť. Je to tak,
že nielen dobré veci, ale aj tie zlé, ma
niekam ďalej posúvajú. Niekedy je táto
práca veľmi náročná, niektoré dni, keď je
pacientov plná čakáreň, sú naozaj ťažké,
ale vtedy si zasa lepšie uvedomím cenu
či hodnotu bežných ľudských radostí.
Za roky svojej praxe som sa naučila
prijímať veci také, aké sú a usilujem sa
svojich malých pacientov aj ich rodičov
pozitívne motivovať. Tu v ordinácii je
to o prvom kontakte a predovšetkým
o komunikácii. Pre nás nie sú pacienti iba
čísla v štatistickom výkaze. Dnes ku mne
do ordinácie chodia s deťmi rodičia, ktorí
boli pred rokmi mojimi pacientmi a to
je veľmi príjemné, ale aj veľmi zaväzujúce.

Život vo Veľkom Grobe
si hneď všetko povedia a rýchlo
by sa rozšírilo, že to robím
nie kvôli ich spokojnosti, ale
mojej. Dôvera, ktorú mám, by sa
rýchlo stratila.
o Čo vám v poslednom čase
urobilo radosť? Čo dobré sa
tu, na zdravotnom stredisku,
udialo?
- Od januára som sa zapojil do
projektu PLUS Lekáreň, ktorý
zastrešuje nezávislé lekárne a
pomáha vyjednať u výrobcov
zľavy na voľnopredajné lieky.
Takto môžem byť trochu viac
konkurencieschopný sieťovým
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lekárňam.
Nad zdravotným strediskom
sa vybudovali byty, čo výrazne
prispelo ku skvalitneniu všetkých
priestorov, nakoľko strecha
už zaveľa nestála a dnes je tu
teplejšie a príjemnejšie, k čomu
prispeli aj nové okná, cez ktoré
nefučí. Ešte zostáva dokončiť
fasádu na prízemí a bude to o.k.
o Čo vás vo vašej práci trápi?
- Okrem byrokracie problémom
veľkej väčšiny slovenských
lekární je nedostatok liekov,
ktoré sa vyvážajú a potom nám
chýbajú v našich lekárňach.

Je problematické tieto lieky
objednávať, aby všetci pacienti
vždy a včas dostali svoje lieky
a nemuseli sa obávať, či ich
zoženú. Nový zákon snáď
tento problém vyrieši, čo by
pomohlo nielen lekárnikom, ale
predovšetkým pacientom.
o Čím sa majú Grobania v
lekárni „predzásobiť“ na
sviatky?
- Ja si myslím, že oni dobre vedia,
čo budú potrebovať. A určite si
včas prídu pre základné lieky
proti teplote, kašľu či nádche
a nezabudnú ani na lieky proti

črevným ťažkostiam, či na
trávenie, aby sa pre nich vianočné
hodovanie nestalo utrpením.
Takže každý by mal mať v zásobe
taký sviatočný mix liekov, aby
v zdraví a pohode prežil sviatky
v kruhu svojej rodiny.
o Budete lekáreň otvorená aj
medzi sviatkami?
- Áno, budem tu, aby si všetci
verní zákazníci mohli prísť pre
lieky, ak sa im nedajbože niečo
zlé pritrafí.

„Mňa teší, že mi moji pacienti dôverujú“,

hovorí MUDr. Anna Kalašová, lekárka z Veľkého Grobu.
Pani doktorka Kalašová sa o zdravie
občanov Veľkého Grobu stará už viac ako 40
rokov a hoci má, vzhľadom k veľkosti svojho
obvodu, iba polovičný úväzok, pracuje
každý deň od rána do poobedia.
o Čo vás v poslednom roku potešilo, ako sa
zlepšila vaša práca?
- V rámci celkovej rekonštrukcie budovy
zdravotného strediska sme pre našich
pacientov prerobili izolovanú čakáreň, aby
sa nemuseli stretávať s pacientmi iných
ambulancií. V novej čakárni majú pacienti
pokoj a pohodlie. Aj zázemie našej ordinácie
sa zlepšilo a máme tu priestory na preväzy,
malé chirurgické zákroky, či podávanie
infúzií, čo je síce nad rámec našej pracovnej
náplne, ale mnohým našim pacientom to
pomôže.
o Je niečo, čo vás v tejto práci trápi?
- Nie, pre mňa je táto práca náplňou života,
je to moje hobby, mám ju rada, mám rada
svojich pacientov a vôbec tu nie som pre
to, že by som na to bola odkázaná finančne.
Pokiaľ budem mať sily, rada sa budem starať

o pacientov. V mojej práci mi pomáha
aj manžel a musím spomenúť aj
dobrú spoluprácu s vedením obce.
Ak je to potrebné, pán starosta príde
aj osobne, aby sa veci čo najlepšie
vyriešili.
o Pani doktorka, čo odkážete
svojim pacientom v predvianočnom
čase? Čoho sa majú vyvarovať, aby
neochoreli a nekazili si sviatky
maródovaním?
- Chcem im odkázať, aby dodržiavali
správnu životosprávu. Odporúčam
im, aby sa vyvarovali veľkých
spoločenských podujatí, kde je
riziko „chytenia“ nejakej infekcie
naozaj veľké a radšej tráviť sviatky
v rodinnom prostredí. Čo sa týka
ich psychického stavu, odkazujem
im, aby sa orientovali pozitívne, aby boli
pokojní a zbytočne sa nestresovali. Dúfam,
že všetci prežijú sviatky pokojne a v zdraví,
ale pre istotu ja, ako lekár, tu budem aj cez
sviatky, keby potrebovali pomoc, vedia, kde

MUDr. Anna Kalašová, sestra Etela Otočková

ma nájdu. U nás nikto nemusí dlho vysedávať
v čakárni, lebo tento obvod nie je plný, hoci
sem chodia aj mimogróbski občania, ktorí sú
mojimi pacientmi už dlhé roky. Všetko je totiž
o vzájomnej dôvere lekára a pacienta a mňa
teší, že mi moji pacienti dôverujú.
články pripravila: Eva Sudová

Život vo Veľkom Grobe

Triatlon vo Veľkom Grobe opäť so skvelou atmosférou
vyhrali Peter Mikoláš a Alena Drahošová
V prvú septembrovú sobotu sa
už tradične konalo triatlonové
podujatie organizované
športovým klubom Human
Motors vo Veľkom Grobe
a všetkými, ktorí ochotne
pomohli. Plávalo sa síce na
Slnečných jazerách, no celé
preteky tým rozhodne nestrácajú
na zaujímavosti. Práve naopak.
Na štart sa postavilo doteraz
najviac štartujúcich a teší aj
široká divácka podpora počas
celého priebehu triatlonu.
Ako taký dedinský triatlon
vlastne vyzerá? Za všetkým
stojí skupina nadšencov, ktorá
už po štvrtý raz dala dokopy
myšlienku zorganizovať triatlon,
kde sa môže zúčastniť ktokoľvek.
Rodinná povaha a priateľská
atmosféra celého podujatia
vytvára ideálnu príležitosť na
zmeranie si síl s ostatnými
rekreačnými, či vážnejšími
športovcami.
Na štart v Senci sa postavilo 96
športových nadšencov a vrhli

sa do príjemne vyhriatej vody
Slnečných jazier. Plavecká
časť merala 750 metrov a po
hromadnom štarte, kedy sa
vo vode naraz ocitlo niekoľko
desiatok športovcov naraz,
bolo dôležité zvoliť si vlastnú
trasu k bójke, ktorá označovala
obrátku a vyhnúť sa kopancom
od súperov.
Po výbehu z vody a rýchlej
príprave na cyklistiku sa už všetci
účastníci vydali na trať dlhú 20

kilometrov, ktorá končila vo
Veľkom Grobe, priamo v centre,
kde každého jedného účastníka
pri prejazde veľmi vrelo vítalo
mnoho divákov, sledujúcich
dianie na trati.
Iste najnapínavejšou disciplínou
celého triatlonu bola tá posledná.
Beh nedovolil športovcom
vydýchnuť a každý vo svojom
zvolenom tempe odbehol 5
kilometrov po trati vedenej
uličkami Veľkého Grobu. V cieli
každého účastníka čakala medaila
a chutný guľáš. Veľký Grob, to
je príjemná akcia pre športovca
každej výkonnostnej kategórie.
Nezabúdame ani na najmenších,
pre tých bol pripravený beh
vzdialenosťami upravený podľa
veku. Zasúťažiť si tak mohli
aj najmenší rivali, ktorých
v cieli čakala sladká odmena
a samozrejme medaila.
Najrýchlejším pretekárom
sa stal s časom 1:03:23 Peter
Mikoláš, ktorého účasť na
pretekoch pôvodne nebola

plánovaná. Peťo sa prišiel pozrieť
len ako divák bez akéhokoľvek
vybavenia, len na bicykli.
Nakoniec sa nechal presvedčiť
na štart a ochotní účastníci
mu požičali vybavenie, ktoré
mali nazvyš. Peter to nakoniec
dokázal a do cieľa dobehol ako
prvý. Svojou skromnosťou si
získal srdcia divákov a každého
jedného účastníka. Postaral sa
tak o skutočne pekný športový
moment. Najrýchlejšou ženou
bola Alena Drahošová s časom
1:16:32.
Triatlon vo Veľkom Grobe ale nie
je jediným športovým podujatím.
V zime sa v tejto obci organizuje
aj beh dlhý 7 kilometrov,
nazývaný Vianočná sedmička,
kde si účastníci užijú sviatočnú
vianočnú atmosféru netradične,
večer.
O triatlone vo Veľkom Grobe
bude počuť aj o rok, už tradične
prvú septembrovú sobotu. Všetci
ste srdečne vítaní !
pripravil: Branislav Lányi

